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Летопис за школску 2021/22. годину 

Основна школа "Иван Милутиновић" у Београду 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 Београду 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. Рад школе се огледао у континуираном 

праћењу дописа од стране Министарста просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије који су 

прослеђивани школским управама основних и средњих школа, јединицама локалне самоуправе, а тичу 

се организације образовно – васпитног рада у условима епидемиолошке кризе изазване вирусом КОВИД-

19. 

УСЛОВИ РАДА 

Материјално-технички и просторни услови рада 

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

 Вишњици, тел. 011/2773-965, 2757-789;  

                                          011/208-9294 – директор  

                                          011/407-4547 – рачуноводство 

                                          011/407-6906 – секретар 

                                          011/405-1108 – педагог  и психолог 

 Сланцима, тел. 011/2771-555  

 Великом Селу, тел. 011/2774-194  

Сајт школе: www.osivanmilutinovic.edu.rs 

Имејл школе: оsivanmilutinovic@gmail.com 

У школи у Вишњици и ове године се радило на побољшању услова за рад ученика и запослених. У 

септембру је завршено реновирање просторије за предшколску групу у Вишњици пробијањем врата и 

стварањем везе између тоалета и боравишне просторије. Наставница ликовне културе Милка Гајић је са 

ученицима започела украшавање фасаде школе у задњем делу зграде и фискултурне сале, цртежима 

разних мотива везаних за школу и град у коме живимо. Украшен је и дворишни простор испред школе 

разним цвећем и садницама. Урађени су олуци и окапнице на школи. Четири учионице су опремљене 

смарт телевизорима, а у једној је постављен плафонски пројектор све у циљу унапређења наставног 



2 
 

процеса. Извршена је замена оштећених клупа иза фискултурне сале и поствљена је гумена стаза са 

дечијим мобилијаром. 

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 школи у Сланцима је у школском дворишту бетониран потпорни зид и постављена нова заштитна ограда 

висине три метра према улици. Постављени су нови олуци и окапнице на прозорима у приземљу школске 

зграде. У учионицама су постављена три смарт телевизора у сврху дигиталне наставе. Завршени су радови 

кречења у кабинету информатике и санација оштећених зидова у учионицама и ходнику. 

Ове године је у школи у Великом Селу у току првог полугодишта опремљен кабинет за информатику. У 

учионицама је постављено три смарт телевизора у сврху извођења дигиталне наставе. У школском 

дворишту су саниране клупе, голови, кошеви и заштитне решетке (улазна врата и прозори) су офарбани. 

Реконструисан је мобилијар у школском дворишту, а металним конструкцијама су обезбеђени голови и 

кош на школском терену. Уз помоћ родитеља бетониран је један део школског игралишта, урађена, 

санирана и офарбана је ограда у школском дворишту и подигнуте су заштитне мреже (на школском 

терену). Фасада школске зграде је окречена, комплетно је промењен кров на згради и постављени су 

нови олуци. У просторији где бораве предшколци постављена су два нова радијатора, а просторија је 

окречена уз помоћ родитеља. Реконструисани су сви школски тоалети. 

Добром организацијом рада у установи, разуђеност објеката не представља проблем и сви проблеми се 

успешно решавају и сваком објекту се посвећује истоврсна пажња у реализацији дигитализације 

сваременом опремом, а све у циљу модернизације наставе и ученичког окружења. 

Наставна средства 

Град Београд и ЈКП "Инфостан Технологије" су нашој школи уручили 38 лап топова за извођење дигиталне 

и он лајн  наставе који су подељени наставницима и учитељима. Ученицима од трећег до шестог разреда 

је подељено укупно 230 бесплатних таблет уређаја са образовним апликацијама дизајнираним тако да 

олакшају образовни процес, развију дигиталну писменост, да се користе у изради домаћих задатака, за 

припрему презентација и рад у школским пројектима. 

Школа је опремљена са укупно десет нових смарт телевизора у сврху побољшања образовног процеса у 

сфери дигиталног образовања. Кабинет информатике у Великом Селу је опремљен са 18 десктоп 

рачунара и монитора са тастатурама и мишевима. 

Донацију у виду једне беспилотне летелице – дрона и пет m-Bot роботића за нашу школу је реализовао 

Rotari Distrikt 2483 на основу Меморандума „За лепшу школу“. 

У току првог полугодишта наручена су наставна средства за физичко васпитање - рекети за стони тенис, 

мрежица и лоптице, за хемију - хемикалије и прибор за лабараторију, за библиотеку – лектире које прате 
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нови образовни програм, књиге за библиотеку, публикације, књиге за ђака генерације, Вуковце, одличне 

ученике и све ученике који су постигли запажене резултате на разним такмичењима; наставна средства 

за први циклус:  физичко васпитање (лопте за фудбал, одбојку и пилатес), наставна средства за 

математику за први циклус – руска рачунаљка, постери, таблице множења и дељења, за српски језик 

плакат латинице и ћирилице, за географију - карте Србије, за биологију – миокроскоп, слике „ За моју 

учионицу“ и  магнети за табле, за математику, први и други циклус - геометријска тела дрвена, шестари и 

троуглови. 

Школа је претплаћена и на часописе неопходне за административни и педагошко-инструктивни рад: 

Службени гласник, Просветни преглед, Настава и васпитање, Иновације у настави, Школски час и 

Светосавско звонце, а по потреби се наручује све што је потребно за рад свих запослених (комплет 

конкурса и информатора за завршни испит – 5 комада). 

Кадровски услови рада 

Кадровска структура запослених у школи је заступљена тако да у потпуности омогућава успешну 

реализацију Плана образовно-васпитног рада. 

У школској години 2021/22. запослено је 45 наставника од којих је један наставник дефектолог - 

олигофренолог, 15 наставника у разредној настави и 30 наставника у предметној настави. На основу 

конкурса у публикацији „Послови“ исказана је потреба за једним наставником хемије и укрупњавање 

постојећег фонда. Од другог полугодишта на основу тога распоређено је 29 наставника у предметној 

настави. Школа има три стручна сарадника једног библиотекара, једног педагога и једног психолога. 

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

и једног административно-финансијског радника. На одржавању школских објеката ради осам чистачица 

и два домара-мајстора одржавања. 
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Бројно стање ученика  

Првог септембра школске 2021/2022. године школу је започело да редовно похађа 452 ученика: 

 Преглед по одељењима и објектима    

Разред Вишњица Сланци Велико Село Укупно 

I 18 18 15 12 63 

II 18 18 11 17 64 

III 17 15 15 16 63 

IV 28 11 17 56 

I – IV 132 52 62 246 

V 22 11 16 49 

VI 19 17 11 16 63 

VII 22 13 16 51 

VIII 14 15 14 43 

V – VIII 93 50 62 204 

I – VIII 227 102 124 452 

 Преглед по полу 

разред дечаци девојчице  разред дечаци девојчице 

I/1 7 11  V/1 12 10 

I/2 9 9  V/2 6 5 

I/3 10 5  V/3 10 6 

I/4 5 7  VI/1 8 10 

II/1 10 8  VI/2 6 11 

II/2 8 10  VI/3 6 5 

II/3 6 5  VI/4 10 6 

II/4 9 8  VII/1 10 11 

III/1 10 7  VII/2 4 9 

III/2 8 7  VII/3 6 10 

III/3 8 7  VIII/1 4 10 

III/4 10 6  VIII/2 8 7 

IV/1 11 17  VIII/3 5 9 

IV/2 5 6  Укупно 96 110 

IV/3 7 10     

Укупно 123 123     
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Прво полугодиште школске 2021/2022. године школу је завршило 450 ученика: 

 Преглед по одељењима и објектима      

Разред Вишњица Сланци Велико Село Укупно 

I 19 19 15 13 66 

II 18 18 11 17 64 

III 16 15 15 17 63 

IV 28 11 17 56 

I – IV 133 52 64 249 

V 23 11 15 49 

VI 19 17 11 14 61 

VII 20 13 15 48 

VIII 15 15 13 43 

V – VIII 94 50 57 201 

I – VIII 227 102 121 450 

 Преглед по полу 

разред дечаци девојчице  разред дечаци девојчице 

I/1 7 12  V/1 12 11 

I/2 9 10  V/2 6 5 

I/3 10 5  V/3 9 6 

I/4 5 8  VI/1 8 11 

II/1 10 8  VI/2 6 11 

II/2 8 10  VI/3 6 5 

II/3 6 5  VI/4 9 5 

II/4 9 8  VII/1 9 11 

III/1 9 7  VII/2 4 9 

III/2 8 7  VII/3 6 9 

III/3 8 7  VIII/1 5 10 

III/4 11 6  VIII/2 8 7 

IV/1 11 17  VIII/3 5 8 

IV/2 5 6  Укупно 93 108 

IV/3 6 11     

Укупно 122 127     
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Друго полугодиште школске 2021/2022. године школу је завршило 444 ученика: 

 Преглед по одељењима и објектима              

Разред Вишњица Сланци Велико Село Укупно 

I 18 18 15 13 64 

II 17 18 11 17 63 

III 16 15 15 17 63 

IV 29 11 15 55 

I – IV 132 52 62 245 

V 22 10 14 46 

VI 19 18 11 14 62 

VII 20 13 15 48 

VIII 15 15 13 43 

V – VIII 94 49 56 199 

I – VIII 226 101 118 444 

 Преглед по полу 

разред дечаци девојчице  разред дечаци девојчице 

I/1 7 11  V/1 11 11 

I/2 8 10  V/2 5 5 

I/3 10 5  V/3 9 5 

I/4 5 8  VI/1 8 11 

II/1 9 8  VI/2 6 12 

II/2 8 10  VI/3 6 5 

II/3 6 5  VI/4 9 5 

II/4 9 8  VII/1 9 11 

III/1 9 7  VII/2 5 8 

III/2 8 7  VII/3 6 9 

III/3 8 7  VIII/1 5 10 

III/4 11 6  VIII/2 8 7 

IV/1 11 18  VIII/3 5 8 

IV/2 5 6  Укупно 92 107 

IV/3 6 9     

Укупно 121 125     
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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 2021/2022. години, као и низ превентивних и заштитних мера у борби против вируса КОВИД - 

19. 

Планирајући организацију наставе у школској 2021/2022. години, наша школа је извршила све неопходне 

анализе просторних и кадровских капацитета.  

У нашој школи се одвијао непосредан свакодневни рад са ученицима у току целе школске 2021/2022. 

године (осим преласка на онлајн наставу у кратком периоду у одељењу 6/2). Час је трајао 45 минута. 

Настава је организована у две смене, наизменично пре и после подне, први и други циклус, а школска 

година је поћела 01. септембра са првом сменом у старијим разредима.  За одељење 6/2 је од 06.10.2021. 

до 15.10.2021. организована онлајн настава преко гугл учионице у реалном времену (трећи модел – 

настава на даљину). Одељење 5/1 је у периоду од 03.12.2021. до 12.12.2021. похађало наставу по другом 

моделу – комбиновани модел, где је једна група пратила непосредно наставу у школи, а друга група 

онлајн у реалном времену преко гугл мита. Одељење 4/1 је у периоду од 02.02.2022. до 07.02.2022. 

пратило наставу по комбинованом моделу, тако што су ученици били подељени на групе, једна група је 

пратила наставу у школи, а друга од куће у реалном времену. 

Образовно - васпитне делатности за прво полугодиште школске 2021/22. године су организоване у складу 

са Календаром образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. Прво полугодиште је 

почело у среду 01.09.2021. године, а завршило се у четвртак 30.12.2021. године. Почетак школске године 

означен је интонирањем државне химне на првом часу и у школском дворишту на пријему првака. Укупно 

је било 82 наставна дана. Друго полугодиште је почело у понедељак 24.01.2022. Распусти у школској 

2021/2022. су били јесењи распуст који је почео у понедељак 08.11.2021., а завршио се у петак 12.11.2021, 

а то значи да је први школски дан био 15.11.2022, затим зимски распуст који је почео у петак 31.12.2021., 

а завршио се у петак 21.01.2022., Сретењски распуст који је почео у понедељак 14.02.2022, а завршио се 

у претак 18.02.2022., Пролећни распуст који је почео 22.04.2022., а завршио се 03.05.2022. године. И 

Летњи распуст који је за ученике од првог до седмог разреда почео у понедељак 27.06.2022, а завршио 

се у среду 31.08.2022, а за ученике осмог разреда летњи распуст који је почео по завршетку завршног 

испита. Ученици осмог разреда полагали су пробни завршни испит у петак 25.03.2022. и у суботу 

26.03.2022., а завршни испит 27., 28. и 29. јуна 2022. године. Друго полугодиште је имало укупно 96 

наставних дана.  

У школи су се празновали следећи дани: На првом часу 20. октобра и 01. новембра су прочитани 

прогласи и то 20. октобра поводом ослобођења Београда у Другом светском рату и 01. новембра поводом 

ослобођења Београда у Првом светском рату, Свети Сава – Дан духовности 27.01.2022. (ненаставни дан), 

Видовдан 28.06.2022. и свечана подела књижица и сведочанстава (осми разред 29.06.2022.). 

Настава 

Током школске 2021/22. године организована је: 

 редовна настава, 

 пројектна настава, 

 изборна настава, 
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 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. 

Продужени боравак 

Рад продуженог боравка се одвијао у две смене: од 7.00 до 18.00 у којој је радио један наставник 

разредне наставе. Ученици 1. и 2. разреда су били укључени 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 је био пре и/или после редовне наставе према потребама 

родитеља. На основу месечних извештаја о раду које доставља финансијској служби школе, Продужени 

боравак остварује неопходна финансијска средства. 

Предшколска установа 

Крајем августа започети су радови на реновирању просторије за децу предшколског узраста. Пробијен је 

зид, остварена је веза између тоалета и просторије за боравак предшколаца. На основу закључка уговора 

о уступању школског простора између предшколске установе „Бошко Буха“ и наше школе установа је 

започела са радом 01.09.2021.године у Вишњици и радила је до 24.06.2022. године. 

Због повећања броја деце која су уписала први разред школске 2022/23, године, појавила се потреба за 

проширивањем капацитета за продужени боравак и поред једне учионице биће потребне две да би се 

сместиле две хетерогене групе ученика и зато је тражено измештање предшколске установе од следеће 

школске године. 

Изведене екскурзије 

 За ученике од 1. до 4. разреда реализована је настава у природи од 8. до 14. априла 2022. у 

Сокобањи 

 За ученике 1. и 2. разреда организована је екскурзија 17. маја: Београд – Пећинци (Музеј хлеба) – 

Обедска бара – Обреж - Бојчинска шума - Београд 

 За ученике 3. и 4. разреда организована је екскурзија 18. маја: Београд – ВИминацијум – Сребрно 

језеро – Ергела Љубичево – Београд 

 За ученике 5. и 6. разреда организована је екскурзија 16. маја: Београд – Манастир Троноша – 

Тршић – Београд 

 За ученике 7. и 8. разреда организована је екскурзија од 20. до 22. маја: Београд – Виминацијум – 

Голубачка тврђава – Мајданпек – ХЕ "Ђердап" – Београд 
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Били смо у посети: 

 Ученици 4/3 27. маја посетили су биоскоп Cineplexx у Биг шопинг центру и гледали филм "Лоши 

момци" 

 Ученици 5/1 су 07. новембра провели поподне на Ади Хуји са својим одељењским старешином, 

25. новембра у биоскопу тржног центра Биг су гледали анимирани филм "Породица Адамс" и 03. 

марта су у биоскопу Cineplexx гледали филм "Лето кад сам научила да летим" 

 Ученици 5/2 су 25. новембра са својим одељењским старешином посетили Педагошки музеј, 14. 

маја ученици су са наставницом биологије Мајом Вучковић посетили Зоолошки врт у Београду и 

25. маја ученици у оквиру предмета Веронаука и Свакодневни живот у прошлости су посетили 

храм Светог Саве у пратњи наставника Стефана Рађена и одељењског старешине 

 Ученици 6/1 су 03. марта гледали филм "Лето кад сам научила да летим" у биоскопу Cineplexx и 

13. маја посетили су зоолошки врт 

 Ученици 6/3 25. маја посетилу су храм Светог Саве у пратњи наставника Стефана Рађена и 

наставнице географије Кристине Богетић 

 Ученици 7/1 су 18. новембра гледали представу "Кир Јања" са својим одељењским старешином 

 Ученици 8/1 су 03. марта у биоскопу тржног центра Биг, гледали филм "Лето кад сам научила да 

летим" у пратњи одељењског старешине и наставника Војислава Марјановића, ученици су 15. 

јуна посетили сајам средњих школа у организацији градске општине Палилула 

 Ученици 8/2 су 15. јуна посетили сајам средњих школа у организацији градске општине Палилула  
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА 

Пријем првака 

Свечани пријем првака је започео интонирањем државне химне Републике Србије у школском дворишту. 

Свим ђацима првацима уручени су поклони од ГО Палилуле, ранчеви и школски прибор, бојанке "Моја 

Србија" од Градског секретаријата за образовање и честитке и мајице у знак добродошлицу од школе. 

Европски дан језика 

У ОШ "Иван Милутиновић" обележавање Европског дана језика сада већ представља својеврсну 

традицију. У мало другачијем окружењу, овај Дан обележен је и ове године уз низ активности. Ученици 

шестог разреда из Вишњице су написали радове који указују на значај језика, а посебно скрећу пажњу на 

важност и лепоту нашег матерњег језика и његовог очувања. Ученици старијих разреда из Великог Села 

су нам илустрацијама приказали важна правописна правила у српском језику. На часовима ликовне 

културе деца су илустровала наше народне пословице и изреке. Ђаци седмог разреда у Сланцима и 

Великом Селу су се позабавили проналажењем најдужих речи у разним европским језицима. Ученици 

петог и шестог разреда у Сланцима су се потрудили да науче називе европских народа, држава и њихових 

метропола на енглеском језику, али и да се кроз квиз упознају са географским положајем европских 

земаља. У школи у Сланцима је организовано такмичење у изговарању брзалица на енглеском језику. 

Циљ овог такмичења, поред забаве, је био да се укаже на један од важних начина на који се може 

повећати флуентност у говору на страном језику. Пано постављен у школи у Сланцима нас је упознао са 

занимљивостима о разним језицима који се говоре у Европи, а израдили су га ђаци шестог разреда, 

чланови новинарске секције. Ученици осмог разреда су на паноу приказали савете за здрав живот, а циљ 

им је био да укажу на практичну примену знања из страних језика у другим областима. Језик и култура се 

међусобно прожимају, те су ђаци четвртог разреда из Великог Села направили паное на којима су се 

могле видети одлике наших суседних земаља. 

Дан школе 

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

ситуације изазване вирусом Ковид-19. Наш Дан школе је ове године прослављен на другачији, али не 

мање занимљив начин. Управа школе, ученици, учитељи и наставници су се потрудили да ништа не 

изостане, а да опет све буде примерено условима. Херој Иван Милутиновић по коме школа носи име је 

био инспирација за велики број портрета, које су самостално, или у групама радили ученици млађих и 

старијих разреда у сва три објекта. Добру и надахнуту атмосферу у учењу и раду, ученици су описали у 

својим литерарним радовима, изложеним на паноима школе. Своје поштовање према наставницима и 

међусобно разумевање, ученици 8/3 из Великог Села су осликали стиховима, а старији ученици из 

Сланаца су писали литерарне радове на тему "Моја школа". Дајући машти на вољу, ђаци из Сланаца су 

цртали школу онако како је они замишљају украшену муралима, а четвртаци у Великом Селу су веома 

зрело издвојили шта је најважније имати у школи да би она била безбедно и весело место. Шарени панои 

у Вишњици су саткани од малих уметничких дела на којима је нацртана зграда школе или су исписани 

литерарни радови везани за тему "Зашто волим своју школу". Химна школе, коју је написала наша бивша 

наставница, послужила је као инспирација одељењу 5/3 који су цртежима описали сваки стих. Цртало се 

и у двориштима. Ученици 4/2 у Сланцима су глумили на часу енглеског језика, у жељи да организују мини 
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приредбу. Редакција електронског часописа је издвојила занимљивости из биографије Ивана 

Милутиновића. Написали су текст о историји школе и издвојили детаљ да се ове године слави 185 година 

постојања школе у Великом Селу. Директор школе је обишла сва три објекта, посетила сва одељења и 

лично честитала празник ученицима и запосленима, дарујући ученике слатким поклончићима.  

Дечија недеља 

У нашој школи је поводом Дечје недеље организован низ појединачних активности у сва три објекта. 

Наставници и учитељи су на ЧОС-овима организовали радионице, причајући о дечјим правима. Kако је 

ове године тема "Дете је дете да га волите и разумете", фокус је био на изражавању дечјих ставова, 

размишљања и осећања, као и њиховом сналажењу и емотивном прилагођавању на одрастање у 

пандемијским условима. Израђени су панои, водиле су се конструктивне расправе, писани су радови на 

српском и енглеском језику. Поводом обележавања Дечје недеље, ученици четвртог разреда у Вишњици 

су дали свој допринос традиционалним цртањем кредама у боји у школском дворишту и писањем порука 

на главну тему. Одељења млађих разреда у Вишњици су на ликовним радионицама исказала своја 

осећања на тему "У мом срцу има места за…", дајући искрене одговоре. Ученици 2/4 су у склопу Дечје 

недеље славили своју различитост и право на слободно изражавање. На папирима које су сами 

украшавали писали су шта воле, а шта не – од омиљеног укуса сладоледа, до предмета у школи. Такође, 

бирали су мудре мисли и цитате о деци и на крају часа украсили пано у учионици. Бавећи се разумевањем 

и толеранцијом, ученици 4/3 из Великог Села су на веома занимљив начин представили наше суседне 

земље и важност дружења и међусобног разумевања. На литерарном конкурсу "Дете је дете да га волите 

и разумете" у организацији "Пријатељи деце" Палилуле, наши ученици су постигли запажене резултате. 

У Великом Селу је уприличена и изложба ликовних радова и аутопортрета ученика 5/3. Ученици петог 

разреда из Сланаца су учествовали у радионици у којој су се бавили разумевањем основних обележја 

културе и традиције европских земаља. Поред тога, одељење 5/2 обележило је "Дечију недељу" 

изразивши у којим ситуацијама најчешће осећају срећу, тугу, љубав, страх и љутњу. Ученици 6/3 су кроз 

игру "жабица" направљених од папира, бирали поруке, које су једни другима читали из књиге "Моја 

права", коју је илустровано приредио Уницеф, базирану на Конвенцији о правима детета. У оквиру 

радионице "Хвала" уместо "Извини" осмаци у Сланцима су износили своје ставове о важности позитивне 

комуникације међу вршњацима. Одговори ђака на питање шта чини право пријатељство указали су да са 

сазревањем и очекивања од правих пријатеља постају озбиљнија и већа, али исто тако и спремност да се 

помогне у излажењу из проблема и невоља постаје реалнија. 

Дан просветних радника 

Дан просветних радника Србије, који је установљен 1994. као сећање на дан рођења Вука Стефановића 

Караџића се обележава 8. новембра. Претходи му Светски дан просветних радника (5. октобар), који је 

установио Унеско 1994. године, с намером да подсети на препоруке те међународне организације о 

статусу просветних радника (1996) кроз документ на који се сви позивају, када је реч о одговорностима и 

правима наставника у целом свету. На тај дан и овога пута наглашена је важност приближавања крајњем 

циљу постављеном за 2030. годину, а то је тренутак када би образовање требало да буде омогућено и 

гарантовано свим становницима наше планете. Ако су у историји школства постојале преломне, кључне 

године, током којих су предавачи преузимали на себе посебну и изузетно важну друштвену улогу, онда 

су међу њима свакако 2020. и 2021. година, стога је директор наше школе Лидија Савић у своје лично име 

и у име колектива ОШ "Иван Милутиновић" честитала Дан просветних радника Србије свим колегама и 

колегиницама широм Србије. 
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Светски дан детета 

Светски дан детета је годишњи међународни догађај који се слави 20. новембра. Установљен је од стране 

Генералне скупштине Уједињених нација 1954. године са циљем да се у свим државама слави истог дана. 

Овај дан промовише међусобну интеракцију и разумевање међу децом и добробит деце у свету. 

Обележава се и да би се скренула пажња јавности на обавезе друштва према деци, као и на актуелне 

проблеме са којима се деца суочавају. Дечија права су утврђена Kонвенцијом о правима детета, 

усвојеном од стране Генералне скупштине Уједињених нација 1989. године. Основни принципи 

Kонвенције су: право на живот, опстанак и развој; најбољи интерес детета; право на партиципацију; право 

на недискриминацију. 

Holiday Card Exchange 

По седми пут, ове године, смо учествовали у међународном пројекту Holiday Card Exchange, који је 

покренуо наставник из Вијетнама, Мелкор Бернардо. Ранијих година смо, подељени по групама, слали 

честитке у четири различите школе, а оне су биле из разних америчких држава, Шпаније, Украјине, 

Италије и Русије. Због тренутних услова, пројекат се реализовао у мањем обиму, те се ове године честитке 

послате само у једну школу. Нама су честитке стигле из интернационалне школе из Опеана, града у 

Италији надомак Вероне. Наше честитке су фотографисане и послате преко имејла 15.12.2021. школи у 

Верони, а припремили су их, као и претходних година, ученици старијих разреда са наставницом 

енглеског језика Хеленом Милошевић Момчилов. 

Обележавање 60 година од Нобелове награде Иве Андрића 

Ученици су уређивали паное у холу школе свих објеката у договору са наставницима српског језика и 

ликовне културе. Ученици су радо учествовали у украшавању паноа. Панои су  тематски пратили наставне 

садржаје које су ученици усвајали. На паное су стављани и писмени задаци из српског језика и 

књижевности  који су оцењени оценом пет. Направљен је план уређења паноа поводом обележавања 60 

година од уручења Нобелове награде за књижевност Иви Андрићу, који је и реализован у току друге 

недеље децембра. Панои посвећени нашем једином нобеловцу уређени су и на врло леп и креативан 

начин исказана је захвалност великом писцу какав је Иво Андрић. 

3. Светосавски конкурс 

Школске 2021/22. године организован је Светосавски конкурс трећи по реду. Тема школског Светосавског 

наградног конкурса је „Свети Сава мири браћу“. У конкурсу су учествовали сви ученици од 1. до 8. 

разреда, а радови ученика су награђени у две категорије, литерарни и ликовни радови на исту тему. 

Литерарни радови који су пристигли на Конкурс подељени су у две групе: 

 Радови ученика од I до IV разреда основне школе 

 Радови ученика од V до VIII разреда основне школе 

Радове из прве групе прегледала је и рангирала комисија коју су чинили учитељи, а радове из друге групе 

прегледала је и рангирала комисија у саставу наставника српског језика и књижевности Марине Рајковић, 

Данијеле Пантелић и Биљане Аксентијевић. 

Ликовни радови који су пристигли на конкурс подељени су у две групе: 

 Радови ученика од I до IV разреда основне школе 
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 Радови ученика од V до VIII разреда основне школе 

Радове из прве групе прегладала је и рангирала комисија коју су чинили учитељи, а радове из друге групе 

прегледала је и рангирала комисија коју су чиниле наставнице ликовне културе Милка Гајић и Јасмина 

Тица. 

Комисија се састала 27.12.2021. и 28.12.2021. године, а резултати су саопштени 24.01.2022. Учесницима 

конкурса који су освојили једно од прва три места, пригодни поклони су уручени у склопу приредбе која 

се одржала 27.01.2022. године у 12 часова у школи у Вишњици, а поклоне су уручили чланови Црквеног 

одбора у Вишњици. Сви награђени радови су постављени на пано на улазу у школу у Вишњици, а радови 

осталих учесника Конкурса распоређени су по објектима. 

Дан духовности 

Дан Духовности и школска слава Свети Сава се обележава 27. јануара, а ове године је прослављен у 

оквиру недеље посвећене Светом Сави која је садржала низ активности наставника и ученика, а највећу 

пажњу је привукла посета витезова из реда Белих орлова. Ученици су имали прилику да виде ратну 

опрему и одећу коју су у доба Немањића носили прави витезови. 

Школска слава је пригодно обележена у сва три објекта наше школе Вишњици, Сланцима и Великом Селу. 

Домаћини славе су били ученици осмих разреда са својим одељењским старешинама и они су 

традиционално уз присуство свештеника и директорке Лидије Савић пресекли славски колач и славу 

предали садашњим седмацима који ће следеће године бити домаћини. Централна приредба је одржана 

у школи у Вишњици. Интонирана је химна Светом Сави у извођењу школског хора и приређен је пригодан 

програм уз рецитовање и глуму о животу и делу Светог Саве, у извођењу ученика нижих и виших разреда.  

Дан борбе против вршњачког насиља 

У свету се 23. фебруара 2022. обележио Међународни дан борбе против вршњачког насиља, познат као 

"Дан розе мајица" у знак сећања на дечака из Kанаде који је постао жртва злостављања, јер је у школу 

дошао у розе мајици како би пружио подршку мајци оболелој од карцинома. УНИЦЕФ подсећа да су розе 

мајице постале симбол борбе против вршњачког насиља када су ђаци те школе почели да долазе на 

наставу у таквим мајицама у знак подршке злостављаном дечаку. 

Дан борбе против вршњачког насиља има за циљ промовисање емпатије, поштовања различитости и 

толеранције. Наши ђаци схватају да насиље не решава ниједан проблем и врло радо се придружују овој 

светској акцији. Ђаци од првог до осмог разреда су у великом броју, тога дана, у школу дошли у мајицама 

розе боје. Писали су поруке пријатељства на српском и енглеском језику, а симболичним формирањем 

срца у дворишту школе показали да у нашој школи владају љубав, дружење и воља за учењем. Уз 

позитивне ставове учитеља, наставника и деце, насиље је у нашој школи права реткост.  

Међународни дан дечје књиге 

Mеђународни дан дечје књиге обележава се 2. априла. Наши ђаци су своје омиљене књиге представили 

маштовитим паноима, интерактивним свескама и детаљним утисцима и описима. 
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Испраћај осмака 

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

у сва три објекта наше школе, 10.06.2022., последњег дана наставе, уз присуство директора школе, 

одељењских старешина и предметних наставника. Ученици седмог разреда су са својим одељењским 

старешинама, доделили црвене руже својим другарима осмацима и на тај начин им пожелели срећу у 

даљем школовању. Пре саме доделе ружа, уз ућешће хора, у сва три објекта уприличене су кратке 

приредбе, где су ученици петог, шестог и седмог разреда говорили дивне стихове, а све је испраћено 

видео презентацијом са фотографијама осмака из периода целокупног осмогодишњег школовања. Цео 

свечани догађај припремиле су наставнице српског језика и наставница музичке културе. 

Ускршње чаролије – Велики васкршњи карневал и хуманитарна акција 

У Вишњици је организована велика Васкршња продајна изложба радова, дечијих рукотворина и 

посластица које су ученици припремили у сарадњи са родитељима и наставницима. Средства 

прикупљена од ове хуманитарне акције наше школе, уплаћена се на рачун за дечака Вукана Стоиљковића 

који болује од спиналне мишићне атрофије. Акција се организовала на иницијативу наших учитеља, 

ученика и наставника веронауке, у сарадњи са Саветом родитеља, православном црквом у Вишњици, 

витешким редом и локалном заједницом. Продајне штандове су имала сва одељења од 1. до 8. разреда. 

Прикупљено је 374877 динара и 130 евра и све је уплаћено на рачун за помоћ малом Вукану. Акцији су се 

одазвали председник Општине Палилула Мирослав Ивановић, председник Скупштине општине 

Драгослав Шолак и чланови Већа општине, као и велики број грађана који су уживали у Васкршњој 

продајној изложби. 

Истог дана изабрано је најлепше васкршње јаје и најкреативнија корпа који су послати на Ускршњу 

хуманитарну акцију у коју су била укључена деца нижих разреда, а радови су били изложени на Великом 

ускршњем карневалу који се одржао 23. и 24. априла пети пут на Ташмајдану и на Земунском кеју у 

сарадњи са Градским општинама Палилула и Земун, у организацији удружења Култур Шок. За 

најкреативнију ускршњу корпу је изабрана корпа одељења 3/4 из Великог Села, ученице Неде Грче. 

Донација прикупљена на Карневалу је намењена неком од социјално угрожених другара из школе 

победника што је била првобитна замисао организатора фестивала. 
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УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА  

Успех ученика на крају 1. полугодишта школске 2021/22. године. 

Р
аз

р
е

д
 

Укупан 
број 

ученика 

Позитиван успех 

У
ку

п
н

о
 

п
о

зи
ти

в
н

и
х Недовољан успех 

У
ку

п
н

о
 

н
е

д
о

во
љ

н
и

х 

Н
е

о
ц

е
њ

е
н

 

одличних 
Врло 

добрих 
добрих довољних 

1 
недовољ

ан 

2 
недовољ

не 

3 и више 
недово
љних 

2 64 47 13 4 0 64 0 0 0 0 0 

3 63 40 19 4 0 63 0 0 0 0 0 

4 56 31 15 10 0 56 0 0 0 0 0 

М
л

аћ
и

 

183 118 47 18 0 183 0 0 0 0 0 

% 64,48 25,68 9,84 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 49 24 14 4 0 42 5 0 2 7 1 

6 61 27 25 5 0 57 2 1 0 3 1 

7 48 17 13 5 0 35 9 2 0 11 2 

8 43 19 13 5 0 37 3 2 0 5 1 

С
та

р
и

ји
 

201 87 65 19 0 171 19 5 2 26 5 

% 43,28 32,34 9,45 0,00 85,07 9,45 2,49 1.00 1,29 2,49 

У
ку

п
н

о
 

384 205 112 37 0 354 19 5 2 26 5 

% 53,39 29,17 9,64 0,00 92,19 4,95 1,30 0,52 6,77 1,30 
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На графиконима је дата ранг листа одељења према средњој оцени, за млађе и старије разреде на крају 

првог полугодишта школске 2021/2022. 
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Успех ученика на крају 2. полугодишта школске 2021/22. године. 
Р

аз
р

е
д

 

Укупан 
број 

ученика 

Позитиван успех 

У
ку

п
н

о
 

п
о

зи
ти

в
н

и
х Недовољан успех 

У
ку

п
н

о
 

н
е

д
о

во
љ

н
и

х 

Н
е

о
ц

е
њ

е
н

 

одличних 
Врло 

добрих 
добрих довољних 

1 
недовољ

ан 

2 
недовољ

не 

3 и више 
недово
љних 

2 63 48 13 1 0 62 0 1 0 0 0 

3 63 44 15 4 0 63 0 0 0 0 0 

4 55 32 16 7 0 55 0 0 0 0 0 

М
л

аћ
и

 

181 124 44 12 0 180 0 0 0 0 0 

% 68,51 24,31 6,63 0,00 99,45 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 

5 46 24 12 9 0 45 0 0 0 0 1 

6 62 29 25 7 0 61 1 0 0 0 0 

7 48 21 12 15 0 48 0 0 0 0 0 

8 43 23 12 8 0 43 0 0 0 0 0 

С
та

р
и

ји
 

199 97 61 39 0 197 1 0 0 0 1 

% 48,74 30,65 19,60 0,00 98,99 0,5 0,00 0,00 0,00 0,5 

У
ку

п
н

о
 

380 221 105 51 0 377 1 1 0 0 1 

% 58,16 27,63 13,42 0,00 99,21 0,26 0,26 0,00 0,00 0,26 
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На графиконима је дата ранг листа одељења према средњој оцени, за млађе и старије разреде на крају 

другог полугодишта школске 2021/2022. 
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Преглед владања ученика на крају првог полугодишта 2021/2022. године за други циклус школовања. 
Р

аз
р

е
д

 

Примерно 
Врло 

добро 
Добро 

Васпитне мере Васпитно-дисциплинске мере 

Опомена 
Укор 

одељењског 
старешине 

Укор 
одељењског 

већа 

Укор 
директора 

Укор 
наставничког 

већа 
Неоцењен 

5 46 3   3     

6 56  5   5    

7 44 4  2 4     

8 41 2  1 2     

5 – 8 187 9 5 3 9 5    

Преглед владања ученика на крају другог полугодишта 2021/2022. године за други циклус школовања. 

Р
аз

р
е

д
 

Примерно 
Врло 

добро 
Добро 

Васпитне мере Васпитно-дисциплинске мере 

Опомена 
Укор 

одељењског 
старешине 

Укор 
одељењског 

већа 

Укор 
директора 

Укор 
наставничког 

већа 
Неоцењен 

5 45 1   1     

6 60 2   2     

7 45 3   3     

8 43         

5 – 8 193 6 0 0 6 0    
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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 
20.02.2022. 

Похвалнице  
Миа Цветковић III/2 

Вук Шумарац III/1 

Српски језик 
Литерарни 

конкурс 

„Дете је дете да 
га волите и 
разумете“ 

Прво место Град Ана Златковић VII/3 

„Мој свет 
заиста је леп“ 

Прво место Град Ђорђе Богдановић IV/1 

Треће место Град Јана Марковић IV/1 

Друго место Град Сара Абу Раја VIII/3 

„Мој Београд“ 
Друго место Град Христина Вукојевић IV/3 

Треће место Град Јована Гобељић VI/4 

„Песничка 
сусретања деце 

и младих“ 
Друго место Град Миа Шантрић IV/1 

„Приче из мог 
краја“ 

Треће место Град Лазар Обрадовић III/3 

Друго место Град Сара Абу Раја VIII/3 

„Мостови“ 
Друго место Град Јана Павловић VII/3 

Треће место Град Тома Црнокрак VII/2 

„Пријатељи 
фебруар“ 

Прво место Град Душан Миљковић VIII/1 

Друго место Град Јована Гобељић VI/4 

Треће место Град Дуња Мицић VI/2 

Друго место Град Сара Ергелић IV/1 

Треће место Град Христина Вукојевић IV/3 

„Моја звезда 
март“ 

Прво место Град Ана Златковић VII/3 

Треће место Град Настасија Адамовић IV/1 

Треће место Град Нина Павловић V/3 

„Кад се ласте 
врате с југа“ – 

април 

Прво место Град Нина Павловић V/3 

Друго место Град Мина Павловић V/3 

Треће место Град Ана Златковић VII/3 

Српски језик 

Књижевна 
олимпијада 
19.02.2022. 

Треће место Град Сара Ђорђевић VIII/1 

Треће место Град Јелена Армуш VIII/1 

Српски језик и 
језичка култура 

26.02.2022. 

Друго место Град Ивана Кузмановић VII/2 

Друго место Град Тома Црнокрак VII/2 

Треће место Град Павле Забуновић V/1 

Треће место Град Марија Кузмановић V/2 

Треће место Град Маша Васиљевић VI/2 

Треће место Град Сара Драгићевић VI/2 

Треће место Град Софија Вујичић VI/3 

Треће место Град Јован Аксентијевић VI/3 

Треће место Град Андреј Шкодрић VI/4 
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Библиотека 
града 

Београда 

„Читам па шта“ 
– април 

Први круг 
такмичења 

Град Нера Јовановић III/3 

Град Лазар Обрадовић III/3 

Ликовна 
култура 

„Дете је дете да 
га волите и 
разумете“ 

 

Град Јован Аксентијевић VI/3 

Град Михајло Давидовић VI/3 

Град Анђела Николић V/3 

„Мој свет 
заиста је леп“ 

 Град Петра Стајковић IV/1 

„Мој Београд“ 

Друго место Град Софија Ћорилић II/4 

Друго место Град Лена Ђорђевић IV/1 

Прво место Град Драгана Масларевић V/2 

Треће место Град Сара Ђорђевић VIII/1 

„Све боје 
Србије“ 

Друго место Град Дуња Дукић II/1 

Треће место Град Катарина Шкодрић III/4 

Прво место Град Марија Кузмановић V/2 

Треће место Град Сара Ђорђевић VIII/1 

Специјална 
награда 

 Јован Ђорђевић I/2 

„Мостови“ 
Треће место Град Теодора Мијин IV/3 

Специјална 
награда 

 Јован Ђорђевић I/2 

„Пријатељи“ – 
фебруар 

Треће место Град Маја Шнеп IV/1 

Треће место град Сара Драгићевић VI/2 

Специјална 
награда 

 Коста Николић II/1 

„Мали Пјер“ – 
март 

Треће место Град Ана Илић VIII/1 

Треће место Град Марија Кузмановић V/2 

„Моја звезда“ – 
март 

Прво место Град Петра Мунић I/1 

Прво место Град Мирослав Игњатовић III/2 

Прво место Град Теодора Илић VI/4 

Треће место Град Анђела Николић V/3 

Друго место Град Сара Ђорђевић VIII/1 

Треће место Град Теодора Јовановић VII/1 

„Крв живот 
значи“ Црвени 
крст Палилула 

Прво место Град Марко Давидовић IV/2 

Треће место Град Анђела Николић V/3 

28. Васкршње 
ликовне 

радости – април 

Друго место Град Михајло Вуликић I/2 

Друго место Град Ђорђе Богдановић IV/1 

Друго место Град Андриана Сарић VI/3 

Прво место Град Сара Ђорђевић VIII/1 

Кад се ласте 
врате с југа – 

април 

Специјалне 
награде 

 
Елена Марић V/1 

Анастасија Андрејевић VII/1 

„Упознајмо 
птице“ – мај 

Друго место Град Мина Петровић III/1 

Треће место Град Леона Кнежевић II/1 

Треће место Град Јана Трифуновић VI/1 

 Теодора Стојановић III/2 
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Специјалне 
награда 

Невена Николић II/4 

Јована Гобељић VI/4 

Велики 
ускршњи 
карневал 

КУЛТУР ШОК 
Најлепше 
осликана 

корпа 
 Неда Грче III/4 

Физика 

Друштво 
физичара 

Србије 
05.02.2022. 

Друго место Град Никола Јовановски VI/1 

Друго место Град Дамјан Радуновић VIII/3 

Енглески језик 
Друштво за 

стране језике 
05.03.2022. 

Треће место Град Душан Миљковић VIII/1 

ШАХ 

Општинско 
такмичење у 

шаху 
12.03.2022. 

Прво место Град Андриана Сарић VI/3 

Прво место Град Константин Јованоски V/1 

Треће место Град Михаило Марковић VIII/2 

Прво место Град Дејан Милојевић II/1 

Прво место Град Никола Живковић VIII/1 

Физичко 
васпитање 

„Стазама до 
звезда“ 

 
Град Миа Петровић IV/1 

Град Иван Ристић IV/1 

Мали фудбал 
07.02.2022. 

Прво место - 
екипно 

Град 
Девојчице 7. и 8. 
разред 

 

„Марковданска 
трка“ 

09.05.2022. 
Треће место  Михаило Вукојевић VI/4 

„Мала 
олимпијада“ 
19.05.2022. 

Прво место Град Девојчице III/1 
III/2 Треће место Град Дечаци 

Географија 

Српско 
географско 

друштво 
19.03.2022. 

Друго место Град Јована Кузмановић VIII/2 

Треће место  Михаило Марковић VIII/2 

Треће место  Лена Гајић VIII/2 

Треће место  Тома Црнокрак VII/2 

Историја 

Друштво 
историчара 

Србије 
20.03.2022. 

Треће место Град Никола Јовановски VI/1 

Биологија 

Српско 
биолошко 
друштво 

10.04.2022. 

Треће место Град Константин Јованоски V/1 
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ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТ 
НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 
ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 
ПЛАСМАН 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

РАЗРЕД 

Српски језик 

Књижевна 
олимпијада 
19.03.2022. 

Треће место  Сара Ђорђевић VIII/1 

Српски језик и 
језичка култура 

09.04.2022. 

Друго место  Марија Кузмановић V/2 

Друго место  Софија Вујичић VI/3 

Друго место  Јован Аксентијевић VI/3 

Треће место  Павле Забуновић V/1 

Треће место  Андреј Шкодрић VI/4 

Треће место  Сара Драгићевић VI/2 

Друго место Републичко Ивана Кузмановић VII/2 

Друго место  Тома Црнокрак VII/2 

Библиотеке 
града Београда 

„Читам па шта“ Други круг  Лазар Обрадовић III/3 

ШАХ 
Градско 

такмичење у 
шаху 

Осмо место Републичко Константин Јованоски V/1 

Физичко 
васпитање 

Првенство 
школског 
спорта у 
футсалу 

21.02.2022. 

Треће место 
– екипно 

 

Ана Илић 
Кристина Арнаут 
Анђела Стошић 
Ана Златковић 
Сара Милошевић 
Сара Марковић 
Анђела Савић 
Тара Милошевић 
Јана Павловић 
Наталија Уран 

VIII/1 
VII/2 
VII/2 
VII/3 
VII/3 
VII/3 
VII/3 
VII/3 
VII/3 
VII/3 

Историја 

Друштво 
историчара 

Србије 
10.04.2022. 

Треће место  Никола Јовановски VI/1 

Биологија 
Друштво 

биолога Србије 
07.05.2022. 

Треће место  Константин Јованоски V/1 
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СВЕТОСАВСКИ КОНКУРС 

ПРЕДМЕТ ОСВОЈЕНО МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА РАЗРЕД 

ЛИКОВНИ КОНКУРС 

Прво место Сара Радовановић 2/1 

Прво место Нера Јовановић 3/3 

Друго место Михаило Аџић 3/2 

Друго место Маја Шнеп 4/1 

Треће место Јован Ђорђевић 1/2 

Треће место Богдан Цвејић 3/4 

Прво место Јован Аксентијевић 6/3 

Друго место Ана Илић 8/1 

Треће место Лазар Милошевић 5/3 

Треће место Драгана Масларевић 5/2 

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 

Прво место Јован Аксентијевић 6/3 

Друго место Маша Васиљевић 6/2 

Треће место Ана Златковић 7/3 

Похваљени ученици за Светосавки конкурс: Тома Црнокрак 7/2, Анђела Лазић 5/1, Михајло Давидовић 

6/3, Софија Вујичић 6/3, Анђелка Гобељић 4/3, Марко Кузмановић 2/3, Миа Шантрић 4/1, Искра 

Јовановић 1/3, Мирослав Игњатовић 3/2. 

Успех ученика осмог разреда на крају школовања 

Ученик генерације 2021/22. године је Сара Ђорђевић, ученица 8/1 одељења. 

ВУКОВА ДИПЛОМА 

Име и презиме Одељење 

Сара Ђорђевић 
VIII/1 

Душан Миљковић 

Кристина Давидовић 

VIII/2 
Јован Кузмановић 

Михаило Марковић 

Дуња Сарић 

Михаило Тодоровић VIII/3 
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Посебне дипломе 

Име и презиме Предмет Одељење 

Сара Ђорђевић Српски језик, ликовна култура 

VIII/1 

Душан Миљковић Српски језик, Енглески језик 

Ана Илић Ликовна култура, Физичко васпитање 

Ивана Игњатовић Ликовна култура 

Катарина Пантић Ликовна култура 

Андријана Марковић Ликовна култура 

Јелена Армуш Физичко васпитање 

Кристина Давидовић Српски језик 

VIII/2 

Дуња Сарић Биологија 

Михаило Марковић Географија 

Јована Кузмановић Географија 

Лена Гајић Географија 

Михаило Тодоровић Српски језик 

VIII/3 Борис Милошевић Физика 

Дамјан Радуновић Физика 

 

Похвалнице 

Име и презиме Предмет Одељење 

Сара Ђорђевић 
Историја, математика, физика, хемија, 
француски језик 

VIII/1 
Душан Миљковић Историја, математика, физика, хемија 

Вања Здравковић Историја 

Стефан Радомировић Музичка култура, физичко васпитање 

Јелена Армуш Српски језик 

Михаило Марковић 
Хемија, енглески језик, историја, 
биологија, математика 

VIII/2 

Јована Кузмановић 
Хемија, енглески језик, историја, 
биологија, математика, српски језик, ТиТ, 
ликовна култура 

Кристина Давидовић 
Хемија, енглески језик, историја, 
биологија, ТиТ 

Лена Гајић 
Енглески језик, историја, биологија, 
српски језик, ликовна култура 

Матеја Казанчић Енглески језик 

Теодора Стефановић Биологија, ликовна култура 

Дуња Сарић Српски језик 

Дамјан Радуновић Математика, Енглески језик, ТиТ 

VIII/3 

Борис Милошевић Енглески језик, ТиТ 

Михаило Тодоровић Енглески језик, ТиТ 

Лена Тодоровић Српски језик, ликовна култура 

Сара Абу Раја Српски језик, ликовна култура 

Милица Тодоровић Ликовна култура 

Анђела Шкодрић Ликовна култура 
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АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ И ВАН ЊЕ 

Среда, 01. септембар 2022. 

Дочек првака 

Први септембар, дан када ће упознати учитељицу и будуће другаре из школских клупа жељно је 

ишчекивало 70 првака наше школе. Како би им овај дан остао у најлепшем сећању ученици четвртог 

разреда су са својим учитељима припремили свечану приредбу. Све присутне, прваке и њихове 

родитеље, је поздравила директорка школе и пожелела срећан почетак и успешан завршетак 

осмогодишњег школовања у нашој школи. Уједно се захвалила свим родитељима што су указали 

поверење колективу школе Иван Милутиновић, јер је то најзначајнији корак у животу једног детета. Ђаци 

прваци су добили пригодне поклоне, честитке и мајице у знак добродошлице од школе, ранчеве и 

школски прибор од ГО Палилуле и бојанке „Моја Србија“ од Градског секретаријата за образовање. 

   

   

Недеља, 26. септембар 2021. 

Европски дан језика 

Данас се слави Европски дан језика, јубиларни 20. по реду. 

Савет Европе је 6. децембра 2001. године прогласио 26. септембар за Европски дан језика. То је учињено 

крајем године, коју су Савет Европе и ЕУ, прогласили Европском годином страних језика, са циљем да се 

људи широм Европе охрабре да уче стране језике и да се упознају са богатом језичком и културном 

разноликошћу Европе, које морају бити очуване и неговане. Тиме би се остварио циљ – побољшање 

комуникације и разумевања међу европским народима. 
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Ученици 7/3 су се позабавили тражењем најдужих речи у разним европским језицима: 

 

Поред назива европских држава и народа који живе у њима, ученици 5/2 су се потрудили да науче и 

називе метропола. 

   

Занимљивости о европским језицима- пано у Сланцима. 
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Ученици 4/3 из Великог Села су на веома занимљив начин представили наше суседне земље. 

   

Четвртак – петак, 30. септембар и 01. октобар 2022. 

Подељени таблети нашим ученицима 

У четвртак 30.9. и петак 01.10. извршена је подела таблета нашим ученицима. Таблете за ученике од 3. до 

6. разреда обезбедио је Град Београд, а ученици ће таблете моћи да користе у образовне сврхе. Таблети 

су родитељима ученика подељени уз присуство члана општинског већа ГО Палилула Дражена 

Барјактаревића и директорке наше школе Лидије Савић, који су поздравили родитеље и пожелели деци 

успех у учењу на новим електронском уређајима. 

     

Понедељак, 04. октобар 2021. 

Светски дан животиња 

Светски дан животиња обележава се од 1931. године сваког 4. октобра. Познат је и као Међународни дан 

заштите животиња и као Светски дан заштите животиња. Посвећен је правима животиња и очувању 

животињског биодиверзитета. 

Ученици четвртог разреда из Вишњице су обележили овај празник цртежима омиљених домаћих и 

дивљих животиња. Сви цртежи су настали на часу ликовне културе у учионици и њима су са својим 

учитељима украсили пано у холу школе. 
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Среда, 06. октобар 2021. 

Обележавање дечје недеље 

Поводом обележавања Дечије недеље, ученици 4. разреда у Вишњици су дали свој допринос 

традиционалним цртањем кредама у боји у школском дворишту, писањем порука на тему " Дете је дете 

да га волите и разумете". 

   

Ученици 2/4 су у склопу Дечије недеље славили своју различитост и право на слободно изражавање. На 

папирима које су сами украшавали писали су шта воле, а шта не - од омиљеног укуса сладоледа, до 

предмета у школи. Такође, бирали су мудре мисли и цитате о деци и на крају часа украсили пано у 

учионици. 
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Одељењење 5/2 обележило је Дечју недељу, изразивши своја осећања: срећу, тугу,љубав, страх, љутњу. 

 

Поруке на тему "Ја сам дете и треба да ме волите и разумете" су писали ученици 2/2. Њихови ликовни 

радови су нам рекли за шта све има места у њиховим срцима. 

   

Четвртак, 21. октобар 2021. 

Обележавање Дана школе 

Ове године обележавамо пуних 185 година постојања наше школе у Великом Селу. Под различитим 

именима и у разним околностима, ова школа опстаје и сa поносом представља симбол истрајности у 

потреби за образовањем. Зграда мале школе је прва зграда, изграђена у црквеној порти у Великом Селу 

и представљала је једну од првих школа у београдском округу. 
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Поводом обележавања Дана школе ученици трећег и четвртог разреда су одиграли пријатељску 

кошаркашку утакмицу. 

 

Ученици 8/3 из Великог Села заједно су нацртали портрет Ивана Милутиновића. 
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Ученици од 5. до 8. разреда украсили су паное школе у Вишњици својим ликовним и литералним 

радовима и тако на најлепши начин обележили Дан школе. Радост и жељу да нацртају најлепше радове 

и напишу дивне текстове и поруке о својој школи, није могла да спречи епидемиолошка ситуација и 

измењени услови обележавања догађаја. 

 

   

Ученици 5/3 су илустовали химну школе. Млађи разреди у Великом Селу су обележили Дан школе уз 

химну и кратку презентацију о народном хероју Ивану Милутиновићу и нашој школи. Сваки ученик је 

добио нацртану слику Ивана Милутиновића са текстом химне. 
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Среда, 27. октобар 2021. 

Обележавање Светског дана хране 

Поводом Светског дана хране 16. октобра млађе разреде у Великом Селу посетила је Невена Ђурђевић, 

нутрициониста, која је одржала предавање о здравој исхрани. Деца су имала разна питања, а на крају су 

се почастила здравом ужином - воћем. 

   

Петак, 05. новембар 2021. 

Конкурс „Мој Београд“ 

На ликовном конкурсу "Мој Београд" Сара Ђорђевић 8/1 је освојила треће место. Христина Вукојевић 4/3 

освојила је друго место на литерарном конкурсу "Мој Београд". 

   

Цртеж Храма Лене Ђорђевић 4/1 и цртеж са мотивима Калемегдана Софије Ћорилић 2/4 заслужили су  

друго место. Јована Гобељић 6/4 освојила је треће место на литерарном конкурсу „Мој Београд“. Миа 

Шантрић, ученица 4/1 је на литерарном конкурсу за песму "Мој Београд" освојила другу награду и 

пласирала се на виши ниво такмичења. 
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Петак, 03. децембар 2021. 

Ликовни конкурс „Све боје Србије“ 

На ликовном конкурсу „Све боје Србије" прво место је освојио цртеж Марије Кузмановић 5/2, друго место 

је освојила Дуња Дукић 2/1 и треће место Катарина Шкодрић 3/4 и Сара Ђорђевић 8/1. Специјалну 

награду за ликовни израз је освојио Јован Ђорђевић 1/2. 
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Понедељак, 06. децембар 2021. 

Обележавање 60 година од Нобелове награде Иве Андрића 

Сваки ученик 6/3 и 7/3 је израђивао део слике, правећи увеличану репродукцију детаља, а заједно су 

израдили портрет Иве Андрића. 

   

Ученици из Вишњице, Сланаца и Великог Села су украсили паное, подсетивши нас на књижевна дела и 

мудре мисли изречене у њима, нашег нобеловца Иве Андрића. 
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Среда, 08. децембар 2021. 

Позоришна представа „Шума живот значи“ 

Ученици 2/4 из Великог Села, инспирисани сјајним драмским текстом "Шума живот значи", извели су 

позоришну представу за родитеље и другаре. Часове српског језика искористили су за припрему сценског 

наступа, ликовну културу за израду сценографије, а код куће су, уз помоћ родитеља израдили маске. На 

премијеру су дошли сви родитељи, а подршку је својим присуством пружила и директорка школе Лидија 

Савић. Сутрадан је реприза одржана за ученике 1., 3. и 4. разреда. Чак је и неколико заинтересованих 

ученика старијих разреда уживало у представи. 

   

Среда, 15. децембар 2021. 

Међународни пројекат Holiday Card Exchange 

Поново учествујемо у међународном пројекту Holiday Card Exchange. Стигле су нам честитке из 

интернационалне школе из  Опеана, града у Италији надомак Вероне. Посебна занимљивост у вези са 

другарима из Италије је да потичу из разних крајева света, из Мађарске, Румуније, Шри Ланке, Јужне 

Африке, Бразила. 
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Петак, 17. децембар 2021. 

Новогодишње чаролије 

Ученици млађих разреда су у претпразничком расположењу украшавали учионице и холове школе. 

     

     

Среда, 22. децембар 2021. 

Општинско такмичење у одбојци 

Дечаци, ученици шестог разреда наше школе освојили су прво место на Општинском такмичењу у 

одбојци и право учешћа на Градском такмичењу. 

 

Четвртак, 23. децембар 2021. 

Црвени крст - Палилула 

Црвени крст Палилула је понудио  нашој школи обуку прве помоћи, за ђаке шестог и седмог разреда. 

Обука је трајала шест школских часова. На тим часовима, ученицима су одржана предавања кроз 

презентације, а представљене су им симулације повреда и третирања истих. Ученици су вежбали 
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позивање хитне помоћи и пружање прве помоћи, док хитна не стигне. Такође  су вежбали заустављање 

крварења, имобилизацију повређених делова тела, кпр (кардиопулмоналну реанимацију), преглед целог 

тела, постављање особе у положај аутотрансфузије, поступак у случају прелома костију, опекотина, 

промрзлина, епилептичног напада, несвестице... Ученици су показали велико интересовање и жељу за 

сарадњом и учешћем. Kроз обуку су стекли основно знање о пружању прве помоћи и увидели су значај 

исте. Сматрамо да је обука била корисна, практична, занимљива за ђаке и утисци су и више него 

позитивни. 

     

Понедељак, 24. јануар 2022. 

Светосавска недеља 

Ове године је разним активностима обележена Светосавска недеља. Највећа атракција је била посета 

витезова из витешког реда „Бели орлови“. Ученици су имали прилику да сазнају да су момци некада 

давно титулу витеза добијали тек пошто докажу своје изузетне вештине и ако им је друштвени статус то 

дозвољавао. Разноврсни штитови војника исте војске су на себи имали породичне грбове, по којима су 

се војници распознавали. Витезови су носили масивне мачеве и топузе и вешто руковали њима. 

Комплетан оклоп једног витеза имао је и до 40 кг, те су деца закључила да су војници некада били 

изузетно снажни и издржљиви. Најмлађима је деловалао као да се бајка преплиће са стварношћу, те су 

постављали питања о дворским дамама и змајевима. Старији су били заинтересовани за витешке 

вештине и могућност да се у њима данас опробају. Сазнали су да у многим земљама широм света, па и 

код нас, још увек постоје витешки редови, као чувари традиционалних вештина и вредности и да се и 

данас организују велики међународни витешки турнири. 
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Трећи Светосавски конкурс 

Традиционално на Дан духовности промовишу се победници Светосавског конкурса, који се одржава 

трећи пут за редом, овог овог пута на тему „Свети Сава мири браћу“. У конкурсу је учествовао велики број 

ученика од 1. до 8. разреда, са својом ликовним и литерарним радовима. 

   

Четвртак, 27. јануар 2022. 

Прослава Дана духовности 

У сва три објекта наше школе Вишњици, Сланцима и Великом Селу домаћини школске славе су били 

ученици осмих разреда са својим одељењским старешинама, који су традиционално уз присуство 

свештеника и директорке Лидије Савић пресекли славски колач и славу предали садашњим седмацима 

који ће следеће године бити домаћини. 

     

Централна приредба поводом школске славе Светог Саве одржана је у школи у Вишњици. Интонирана је 

химна Светом Сави у извођењу школског хора и приређен пригодан програм уз рецитовање и глуму о 

животу и делу Светог Саве, у извођењу ученика нижих и виших разреда. На крају програма свим 

награђеним ученицима Светосавског конкурса пригодне поклоне су уручили чланови Црквеног одбора у 

Вишњици. 
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Понедељак, 07. фебруар 2022. 

Општинско такмичење у футсалу 

Девојчице 7. и 8. разред су освојиле прво место на општинском такмичењу у малом фудбалу и пласман 

на градско такмичење. 

 

Петак, 11. фебруар 2022. 

Брзином до звезда 

У организацији Београдске асоцијације за школски спорт, у ОШ,, Милена Павловић Барили", одржано је 

спортско такмичење у  трчању под називом " Брзином до звезда". Ученици 3. и 4. разреда наше школе су 

учествовали на такмичењу у пратњи наставника Петра Ердељана и учитеља Далибора Јелића. 
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Уторак, 22. фебруар 2022. 

Градско такмичење у футсалу 

На градском такмичењу у малом фудбалу наше ученице седмог и осмог разреда освојиле су треће место. 

Уручен им је пехар, медаље и дипломе. 

     

Среда, 23. фебруар 2022. 

Дан борбе против вршњачког насиља 

У свету се данас обележава Међународни дан борбе против вршњачког насиља, познат као „Дан розе 

мајица“ у знак сећања на дечака из Kанаде који је постао жртва злостављања, јер је у школу дошао у розе 

мајици како би пружио подршку мајци оболелој од карцинома. Дан борбе против вршњачког насиља има 

за циљ промовисање емпатије, поштовања различитости и толеранције. Наши ђаци схватају да насиље 

не решава ниједан проблем и врло радо се придружују овој светској акцији. 

Ђаци од првог до осмог разреда су у великом броју у школу дошли у мајицама розе боје, писали су поруке 

пријатељства на српском и енглеском језику, а симболичним формирањем срца у дворишту школе 

показали да у нашој школи владају љубав, дружење и воља за учењем. Уз позитивне ставове учитеља, 

наставника и деце, насиље је у нашој школи права реткост. 
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Четвртак, 24. фебруар 2022. 

Прваци засадили бели бор 

Ученици првог разреда из Вишњице и Сланаца су данас у школском дворишту засадили садницу белог 

бора у оквиру пројекта „Засади дрво“. Ученици су упознати о важности очувања заштите животне средине 

и пошумљавања кроз практичну примену до сада стеченог знања из области екологије. Саднице бора је 

обезбедила Школска управа Београд. 

     

Понедељак, 21. март 2022. 

Обележавање Светског дана воде 

На часовима географије и ликовне културе ученици су сазнали колико је важно чувати и штедети воду. 

Светски дан воде обележава се од стране Уједињених нација сваке године 22. марта, почев од 1993. 

године, да би се подстакло решавање проблема несташице воде, подстакао дијалог о томе како да се 

најбоље очувају постојећи извори и како да се њима најбоље управља. 

Светски дан воде прославља воду као основни ресурс живота и подиже свест о томе да 2,2 милијарде 

људи у свету и даље нема доступну здравствено безбедну воду за пиће. Ради се на обезбеђивању 

довољне количине здравствено безбедне воде за пиће која ће бити доступна свима.  

Наши ученици су се придружили глобалном обележавању овог значајног датума. 
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Четвртак, 31. март 2022. 

Ликовни конкурс „Моја Звезда“ 

Петра Минић 1/1 и Мирослав Игњатовић 3/2 су освојили прво место, Сара Ђорђевић 8/1 друго место и 

Теодора Б. Јовановић 7/1 треће место на ликовном конкурсу "Моја звезда". 

   

   

Црвени крст - Палилула 

На тему "Борба против трговине људима" Црвени крст Палилуле је одржао важно предавање и 

радионицу са ученицима 4/1. Чувајмо нашу децу тиме што ћемо их научити како да се чувају и сами! 
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Субота, 02. април 2022. 

Међународни дан дечје књиге 

Данас се обележава Mеђународни дан дечје књиге. Наши ђаци су своје омиљене књиге представили 

маштовитим паноима, интерактивним свескама и детаљним утисцима и описима. 

     

Петак, 15. април 2022. 

Припрема за Ускршње празнике 

Ученици од 5. до 8. разреда из Сланаца и Великог Села су на часовима ликовне културе са својом 

наставницом уредили ликовне паное у холу своје школе поводом Ускршњих празника. 
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Уторак, 03. мај 2022. 

Ликовни  конкурс „Васкршње ликовне радости“ 

На конкурсу 28. Васкршње ликовне радости, постигнути су следећи резултати: Сара Ђорђевић 8/1 је 

освојила прво место, а Михајло Вуликић 1/2, Ђорђе Богдановић 4/1 и  Андриана Сарић 6/3 су освојили 

друго место. 

   

Понедељак, 09. мај 2022. 

Марковдански крос 

На Марковданском кросу у организацији Општине Палилула наш ученик Михајло Вукојевић 6/4 освојио 

је треће место. 

   

Петак, 13. мај 2022. 

Квиз "Шта знаш о црвеном крсту и добровољном давалаштву крви" 

Ученици 4. разреда из Великог Села и Вишњице учествовали су у квизу "Шта знаш о црвеном крсту и 

добровољном давалаштву крви". 
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Среда, 18. мај 2022. 

Мај месец математике 

Да је мај традиционални месец математике су нас подсетили ученици и наставници математике одељења 

шестог и осмог разреда из Вишњице. 

   

Четвртак, 19. мај 2022. 

Општинско такмичење "Мала олимпијада" 

На општинском такмичењу полигона спретности под називом "Мала олимпијада", у организацији наше 

школе, ученици 3. разреда у конкуренцији девојчица освојили су прво место, а у конкуренцији дечака 

треће место. 
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Среда, 18. мај 2022. 

Садња цвећа за лепшу школу 

У циљу професионалне оријентације ученика завршних разреда, активно сарађујемо са средњим 

школама вољним да представе своје програме основцима. Школе на територији општини Палилула  

имају пуну подршку локалне самоуправе и изузетну међусобну сарадњу у усмеравању школараца. 

У нашој школи је гостовала Пољопривредна школа ПКБ.  Ученици осмих разреда су научили да пресађују 

цвеће уз помиоћ ученика те гостујуће школе. Улепшавање школских дворишта и холова школа је један од 

задатака у које се ђаци радо укључују у оквиру ваннаставних активности, а уједно им се тако буди свест 

да су важни учесници у животу школе као установе.  Дворишта сва три објекта су оплемењена новим 

биљкама, а деца новим практичним знањима и искуствима, која ће моћи да примене у свакодневном 

животу. 

     

Понедељак, 20. мај 2022. 

Награде и дипломе учесницима пројекта "Читам, па шта". 

Додела диплома учесницима  конкурса ,,Читам, па шта", у Библиотеци града Београда. Нера Јовановић 

3/3 пласирала се на општинско, а Лазар Обрадовић 3/3 на градско такмичење. Из одељења 2/4 дипломе 

су добили Невена Николић и Огњен Томић. Доделу диплома увеличао је својим присуством Урош 

Петровић. 

     

  



48 
 

Петак, 10. јун 2022. 

Додела ружа 

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

у сва три објекта наше школе, уз присуство директорке Лидије Савић, разредних старешина Мирјане 

Кривокапић, Хелене Милошевић Момчилов, Милана Вуксановића и предметних наставника. 

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. 

Пре саме доделе ружа, уз учешће хора,  у сва три објекта уприличене су кратке приредбе, које су извели 

ученици седмих, шестих и петих разреда, уз помоћ наставнице музичке културе Татјане Добросављевић 

и наставница српксог језика Марине Рајковић, Данијеле Пантелић и Биљане Аксентијевић. 

   

Уторак, 14. јун 2022. 

Ликовни конкурс Црвеног крста 

Поводом Светског дана добровољних давалаца крви наш ученик Марко Давидовић је добио захвалницу 

за учешће у ликовном конкурсу Црвеног крста. 
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Четвртак, 16. јун 2022. 

Прослава Мале матуре 

Ученици осмог разреда су прославили завршетак осмогодишњег школовања у централном дому Војске 

Србије. Прослава мале матуре је догађај на који се сваки ученик осмог разреда спрема месецима уназад 

и са том матуром полако улази у свет одраслих. Самим тим Мала матура заузима битно место у животу 

сваког тинејџера. Улазак у ресторан, фотографисање, музика уживо, фантастична храна и незаборавно 

дружење остају дубоко у сећању. Том приликом целу свечаност је увеличао избор за мис и мистера 

матуре, као и мис и мистера шарма, што је једна од традиција на матурским вечерима. Читава прослава 

се завршила чувеном песмом „Ноћас се растајемо сви“.  
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Уторак, 21. јун 2022. 

Иложба витража 

Изложба витража у холу школе у Сланцима, дело ученика 5., 6. и 7. разреда. 

 

Уторак, 21. јун 2022. 

Промоција ђака генерације 

Данас је у Комбанк дворани уприличена свечаност поводом промоције Ђака генерације 2022. у 

организацији Градског секретатијата за образовање и дечију заштиту. Град Београд је даривао ђаке 

генерације свих основних и средњих школа лаптоповима, ноутбуковима и монографијама. У препуној 

дворани  говорили су министар Ружић, секретар Славко Гак, директор 2. Економске школе, ђак те школе 

и џудиста А.Kукољ. Основна музичка школа  "Невена Поповић" је употпунила свечаност изведбама разних 

светски познатих мелодија и колом, балетска школа је извела своју тачку и ученице 8. разреда  ОШ "Јован 

Јовановић Змај" су извеле драмску представу о познатим женама из прошлости.  Уприличен је прелеп 

пријем за најбоље ученике нашег града, међу којима је била наша ученица Сара Ђорђевић. 
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Понедељак, 20. јун 2022. 

Украшавање хола 

Ученици петог, шестог и седмог разреда у Вишњици су и на крају школске године били вредни и уз помоћ 

натавнице Марине Рајковић уредили паное са својим литерарним радовима и правописом српског 

језика. 

   

Субота, 25. јун 2022. 

Промовисан Ученик генерације, носиоци Вукових и посебних диплома 

У нашој школи је у суботу 25.6.2022. године уприличена  свечаност у част Ученика генерације, носиоца 

Вукових и посебних диплома. Свечаност је одржана уз присуство директорке Лидије Савић, одељењских 

старешина осмог разреда Мирјане Кривокапић, Хелене Милошевић Момчилов и Милана Вуксановића и 

свих одличних ученика осмог разреда. Награђеним ученицима су уручене дипломе и пригодни поклони. 
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Петак, 01. јул 2022. 

Градска општина Палилула наградила вуковце и ђаке генерације 

Свечано уручење награда вуковцима и ђацима генерације палилулских основих и средњих школа, које 

им традиционално додељује Градска општина Палилула,  одржано је  у Центру за културу Влада Дивљан. 

Ове године награђено је таблет рачунарима 149 носилаца Вукове дипломе, ученика основних школа, 

међу којима је 17 ђака генерације и 24 вуковца средњих школа од којих су пет ђаци генерације. 

Међу награђеним ученицима су и вуковци наше школе Сара Ђорђевић, Душан Миљковић, Михаило 

Марковић, Дуња Сарић, Кристина Давидовић, Јована Кузмановић и Михаило Тодоровић. 

Најбоље ученике Палилуле, наставнике, директоре школа, родитеље ученика, поздравио је председник 

Градске општине Палилула Мирослав Ивановић. У обраћању ученицима Ивановић је нагласио: Част ми 

је што сам данас са вама, са најбољим ученицима наше општине. Као председник општине поносан сам 

што Палилула има такве младе људе, који ће градити будућност ове земље. Честитам вам на постигнутом 

успеху. Желим вам да и у наставку школовања будете најбољи, и да не заборавите, да је знање највећа 

моћ и најбољи  пријатељ у сваком времену. 

У програму посвећеном најбољим палилулским ђацима наступио је електрични гудачки квартет 

„Dinamika music“ који је извео музику на познате филмске теме у сопственој обради, а основци 

рецитатори, ученици млађих разреда, који су на смотри рецитатора општине Палилула освојили прва 

места су показали своје умеће. 
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ПОСЕТЕ, ИЗЛЕТИ И ЕКСКУРЗИЈЕ 

Недеља, 28. новембар 2021. 

Посета Педагошком музеју 

Ученици одељења 5/2 су у оквиру предмета Cвакодневни живот у прошлости посетили Педагошки музеј. 

Стална поставка овог музеја садржи богату збирку наставних средстава из протеклих векова, а део сталне 

поставке је и реконструисан изглед школске учионице с краја 19. века што је ученицима привукло посебну 

пажњу. Посета је употпуњена шетњом Калемегданом. 

     

Петак – четвртак, 08., 09., 10., 11., 12., 13., 14 април 2022. 

Сокобања – настава у природи 

У Сокобању је отишло укупно 126 ученика млађих разреда са 10 учитеља. Боравак у чистој животној 

средини, развијање еколошке свести и љубав према природи, бављење спортом и рекреацијом и 

колективне шетње испунили су у потпуности здравсвени задатак наставе у природи. Ученици су обишли 

излетиште Лептерија и водопад Рипаљка на планини Озрен. Огдгледали су позоришну представу, 

Нушићеву „Аутобиографију“, а током сваке вечери су уживали у дискотеци, уз ревију фризура, маскенбал 

и друге забавне активности. 
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Недеља, 15. мај 2022. 

Обилазак Зоо врта 

Ученици 5/2 и 6/1 су обишли ЗОО врт и искористили лепо време за заједничке шетње и дружење. 

     

Понедељак, 16. мај 2022. 

Екскурзија, Београд – манастир Троноша – Тршић – Београд 

На једнодневну екскурзију за ученике петог и шестог разреда ишло је укупно 39 ученика петог разреда и 

53 ученика шестог разреда са 7 одељењских старешина. Ученици су у пратњи одељењских старешина и 

туристичког водича посетили капелу Светог Пантелејмона са чесмом девет Југовића и манастир Троношу. 

На путу према Тршићу ученици су обишли спомен кућу Вука Стефановића Караџића. У Тршићу су имали 

слободно време за дружење и организован ручак. 

   

Уторак, 17. мај 2022. 

Екскурзија, Београд – Музеј хлеба у Пећинцима – Обедска бара – Београд 

На једнодневну екскурзију ишло је укупно 95 ученика првог и другог разреда са 8 учитеља. У музеју хлеба 

ученици су имали прилику да се упознају са начином прављења хлеба, да виде колекцију старих алата за 

припрему хлеба и 96 различитих врста хлеба сакупљених из целе Србије. Ученици су упознали начин 

живота у посећеним крајевима, а познати сликар Јеремија је одржао занимљиво предавање, а затим са 

ученицима одржао квиз. У Обедској бари локални ренџери су ученике упознали са биљним и 

животињским врстама које ту живе и објаснили значај Обедске баре. У Бојчинској шуми ученици су имали 

прилику да ходају и трче, а кроз елементарне игре у природи стекли су кондицију и осећај колективне 

игре. 
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Среда, 18. мај 2022. 

Екскурзија, Београд – Виминацијум – Сребрно језеро – Љубичево – Београд 

На екскурзију је ишло укупно 94 ученика трећег и четвртог разреда у пратњи 7 учитеља и вође пута. Циљ 

и задаци екскурзије су у потпуности испуњени кроз упознавање ученика са историјским објектима као 

што су Виминацијум – археолошко налазиште у близини Костолца и Римски војни логор и град настао у 

првом веку. Ученици су имали прилику да виде Римске терме, Римски амфитеатар, Маузолеј и Мамут 

парк. Мамут парк је био права атракција за ученике, јер су тамо могли да виде скелет огромног мамута 

који је на нашим просторима живео пре милион година. Паузу за ручак ученици су имали на Сребрном 

језеру одакле су наставили пут према Љубичеву. Нарочити утисак на ученике оставила је посета ергели 

„Љубичево“ где су ученици видели колекцију пехара и медаља које су освојили коњи из те ергеле на 

Љубичевским тркама и сличним тркама организованим чак и ван наше земље. Прелепу природу и 

амбијент ергеле деца су искористила за предах и игру пред повратак у Београд. 
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петак - недеља, 20., 21. и 22. мај 2022. 

Екскурзија, Београд – Виминацијум – Голубачка тврђава – Мајданпек – Ђердап 1 – Рајкова пећина – 

Београд 

На екскурзију је ишло укупно 79 ученика седмог и осмог разреда у пратњи шест одељењских старешина. 

На путу према Мајданпеку где су били смештени у хотелу „Голден ин“, ученици су посетили Виминацијум, 

а затим Голубачку тврђаву, која је након дуге и скупоцене обнове добила изглед какав заслужује. 

Голубачка тврђава је средњовековна тврђава и културни споменик који припада националном парку 

Ђердап. Другог дана ученици су обишли хидроелектрану Ђердап 1. Уз стручна предавања о географском 

пореклу и историјском мешању народа на овом подручју, као и значајним чињеницама о начину 

функционисања овог српско-румунког постројења, ученици и наставници су присуствовали превођењу 

туристичког брода са горњег на доњи ток реке Дунав. Трећег дана ученици су посетили Рајкову пећину 

која се налази у близини изворишта реке Пек. Пећина је богата пећинским накитом различитог облика 

који је настао од снежно-белог кристалног калцита, најквалитетнијег у Србији. Највећу пажњу привукао 

је пећински простор „Јежеве дворане“. Слободно време је искоришћено за шетање по Мајданпеку и 

дружење, а наставник физичког васпитања Милан Вуксановић је организовао пријатељску фудбалску 

утакмицу са децом, мештанима, која се одиграла на градском стадиону.  
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Среда, 25. мај 2022. 

Посета храму Светог Саве 

Ученици 5/2 и 6/3 су у оквиру предмета Веронаука и Свакодневни живот у прошлости били у посети Храму 

Светог Саве у пратњи наставника Kристине Радосављевић и Стефана Рађена. Ученици су се упознали са 

историјатом и особеностима Храма и крипте. 
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Петак, 27. мај 2022. 

Посета биоскопу 

Ученици 4/3 су посетили биоскоп у Биг шопинг центру и гледали анимирани филм „Лоши момци“. 

     

Среда, 08. јун 2022. 

Посета зоо врту 

Ученици 6/3 су искористили сунчано поподне за шетњу по зоо врту са својим разредним старешином. 

   

Среда, 15. јун 2022. 

Сајам средњих школа 

Ученици 8/1 и 8/2 разреда наше школе су посетили Сајам средњих школа у организацији Градске општине 

Палилула. Професори и ђаци средњих школа су представили своје смерове и програме, а представници 

Националне службе за запошљавање су организовали тестирање у оквиру каријерног вођења и 

саветовања. 
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ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ 

Четвртак, 14. октобар 2021. 

Обележавање Националног дана давања 

Поводом Националног дана давања 09. октобра, наша школа у Великом Селу се укључила у акцију за бебу 

Вању, која болује од СМА и којој је потребно 2,4 милиона долара за лек. Од понедељка до среде је у 

школи била постављена кутија у коју су деца убацивала добровољни прилог. Прикупљени новац је 

уплаћен на рачун хуманитарне фондације "Буди хуман" за Вању. 

   

Петак, 17. децембар 2021. 

Радост за друге 

Ученици одељења 5/2 су украсили новогодишњу јелку. Kако би улепшали празнике и другој деци, 

направили су новогодишње честитке за децу из „Свратишта за децу улице“. 
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Среда, 12. јануар 2022. 

Фондација Овим побеђуј 

У оквиру хуманитарне акције организоване у Вишњичкој Бањи на Божић 07. јануара са циљем да се 

помогне деци из овог дела Београда, фондација Овим побеђуј је поделила новогодишње пакетиће деци 

наше школе којима је помоћ најпотребнија. 

Четвртак, 21. април 2022. 

Хуманитарна Васкршња продајна изложба 

У школском дворишту у Вишњици одржана је Васкршња продајна изложба радова, посластица и 

лимунаде ради прикупљања средстава за лечење дечака Вукана Стоиљковића, старог девет месеци, који 

болује од спиналне мишићне дистрофије. 

Акција се организовала на иницијативу наших учитеља, наставника веронауке и Савета родитеља у 

сарадњи са ученицима, родитељима и Црквеним одбором православне цркве у Вишњици, витешким 

редом, локалном заједницом, медијима и свим колегама запосленим у нашој школи. 

   

Субота, 23. април 2022. 

Велики ускршњи карневал 

Одржан је пети по реду Велики ускршњи карневал у Ташмајданском парку и Земунском кеју, у сарадњи 

са градским општинама Палилула и Земун а у организацији удружења Култур шок. У целодневној забави 

уживали су и деца и родитељи, а као део манифестације организована је хуманитарна акција у сарадњи 

са основим школама са Градске општине Палилула, у којој су била укључена сва деца нижих разреда. 

Наиме, малишани су осликали више стотина јаја и декорисали неколико десетина ускршњих корпи, а 

најкреативнији радови били су изложени на самом Карневалу где су посетиоци имали прилике да 

прилагањем донације, у складу са својим могућностима, постану власници неког малог уметничког дела, 
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и тиме донирају целу акцију. За најкреативнију ускршњу корпу проглашена је корпа из наше школе „Иван 

Милутиновић“, а коју је направила ученица 3/4 разреда Неда Грче. Из разлога што су победу однели 

ученици из наше школе, прикупљена средства од донација ће бити намењена неком од социјално 

угрожених другара школе победника, што је и била првобитна замисао фестивала. Ученици из 

победничких одељења биће награђени DexyCo поклон пакетима. 
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ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

Уторак, 12. октобар 2021. 

Огледни час "Грађа биљке - вегетативни органи" 

Наставник биологије Маја Маринков је у одељењу 6/3 одржала огледни час на тему "Грађа биљке - 

вегетативни органи". Ученици су кроз презентацију и цртеже представили различите типове вегетативних 

органа и занимљивости о метаморфози биљних органа. Уз помоћ мапе ума поновили су све научено. 

   

Петак, 15. октобар 2021. 

Огледни час из енглеског језика „Play the music“ 

Ученицима 4/2 је на огледном часу из Енглеског језика постала јасна подела инструмената, а поред 

њихових назива, научили су и да их препознају по звуку, да их нацртају, па и да понешто одсвирају. Имали 

су и узбудљиво такмичење у стилу игара из " Музичког тобогана". Гост им је био старији ученик наше 

школе Борис Милошевић, који свира гитару и виолончело, па су уживали и у мини концерту. Звоно је 

пропраћено звуцима валцера и обећањем да ће се на наредном часу позабавити увежбавањем корака 

овог плеса. 
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Петак, 22. октобар 2021. 

Пројектна настава „Зимница“ 

У оквиру огледног часа "Мали произвођачи" ученици млађих разреда су на часу Математике цртали воће 

и поврће на тему "Скупови и бројање", на часу Ликовне културе бојили су воће и поврће и лепили на 

хамер, а на часу предмета Свет око нас од поврћа правили шарену салату, а од воћа воћну салату. На часу 

Српског језика ученици су учили песму о поврћу. Такође, ученици су правили зимницу и исту изложили у 

дворишту школе. 

     

Уторак, 02. новембар 2021. 

Огледни час „Пажња молим- знакови поред пута“ 

У одељењу 5/1 одржан је огледни час из Технике и технологије под називом " Пажња, молим - знакови 

поред пута". 

Ученици су подељени у групе, решавали су занимљиве задатке, загонетке и укрштенице. На крају часа су 

правили модел саобраћајног знака по избору. Намера наставника је била да се ученицима, као 

учесницима у саобраћају, укаже на важност поштовања саобраћајних правила у циљу заштите себе и 

других. 
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Среда, 17. новембар 2021. 

Огледни час „Угљеник - својства и примена“ 

Ученици 8/3 разреда су извели огледни час Угљеник - својства и примена. Ученици су  моделом атома 

угљеника и ређањем електрона показали његов положај у ПСЕ , повезали су угљеник ковалентним везама 

са кисеоником  и моделом молекула и цртежом показали двоструке и троструке везе у молекулима. 

Затим су све присутне упознали са алотропским модификацијама и аморфним облицима угљеника и 

снимком помоћу е - учионице показали разлике у физичким својствима истих. Помоћу натријум-

хидогенкарбоната и сирћетне киселине ученици су произвели CO2 и загравањем етанола су успели да 

докажу да је та супстанца баш CO2 , тиме што је тежи од ваздуха. Видео снимком помоћу е - учионице  

ученици су показали могуће начине добијања CO и CO2 у природи. Сликовито је приказан процес  

фотосинтезе и са биолошке стране ученици су објаснили шта се дешава у листу биљке током фотосинтезе. 

На крају ученици су квизом питања обновили лекцију. Часу су присуствовали директорка школе Лидија 

Савић, помоћник директора Мирјана Кривокапић и наставник технике и технологије Војислав 

Марјановић. 
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СЕМИНАРИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ 

Понедељак, 17. јануар 2022. 

Семинар "Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима" 

Семинар је организован од стране педагошког друштва, а предавачи су били Биљана Лајовић и Фарида 

Басиони Стаменић. Семинар је регистрован под каталошким бројем 13 код ЗУОВ-а. Учесници су се 

сложили да дигитална комуникација и друштвене мреже имају великог удела уопштем и социјалном 

развоју деце, због тога је увођење правила понашања на интернету и њихова доследна примена од 

круцијалног значаја. 

 

Уторак, 18. јануар 2022. 

Семинар "Успешно управљање одељењем" 

Семинар је регистрован под каталошким бројем 11 код ЗУОВ-а. Предавачи су били Марина Копиловић 

професор енглеског језика и Зоран Перичић професор разредне наставе из ОШ „Стеван Сремац“. 

Учесници семинара су стекли знања и вештине о примени метода и техника рада које подразумевају 

слојевитост развоја различитих аспеката и образовања ученика у целини, као и за индивидуализовани 

приступ настави кроз избор метода и техника рада прилагођених различитом узрасту и потребама. 

 



66 
 

Субота – недеља, 7. и 8. мај 2022. 

Конференција „Применимо научено“ 

У Сокобањи је током викенда 07. и 08. маја одржана прва акредитована конференција у организацији 

наше школе под називом „Применимо научено“. 

Теме и начини излагања су се кретали од интерактивних презентација, практичних радионица, игара 

погађања до комбиновања у изношењу истраживачких закључака предавача и раније објављиваних 

поучних видео материјала. 

Реализатори су имали прилику да изложе сазнања из разнородних области, упућујући присутне у 

практичну примену наученог ван учионице. Сви присутни су оба дана активно учествовали у раду и 

конструктивним разговорима и финалним дискусијама. 

     

Субота, 04. јун 2022. 

Семинар „Вршњачко насиље и шта са њим“ 

У нашој школи је 4.6.2022. године одржан семинар „Вршњачко насиље и шта са њим“, који је акредитован 

од стране Завода за унапређење образовања и васпитања. 

Предавачи др Тања Недимовић и Бранка Кресоја су, на врло поучан и занимљив начин, упознале 

запослене са облицима вршњачког насиља, мерама превенције и адекватног реаговања на вршњачко 

насиље. 

Наши наставници и учитељи су са семинара понели добра искуства, а научено ће примењивати у пракси 

у циљу превенирања, сузбијања и адекватног реаговања на вршњачко насиље, у интересу свих ученика 

наше школе. 
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Понедељак, 29. август 2022. 

Семинар "Инклузија од теорије до праксе 2" 

Семинар под називом „Инклузија од теорије до праксе 2“, одржан је у нашој школи у трајању од 16 сати 

под каталошким бројем 199, са компетенцијама К3П4. 

Предавачи су били Бојан Грујић – педагог и Анита – психолог. Учесници семинара су могли да чују 

принципе учења и пример њихове практичне примене у раду са децом, као и моделе и стилове учења. 

Предавачи су описали интердисциплинарни приступ у осмишљавању плана подршке у раду са ученицима 

са развојним потешкоћама и објаснили методологију израде, праћења и евалуације ИОП-а. 
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