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Школско двориште 

 
На Новом Београду има једна школа... Изникла је на песку, недалеко од ушћа реке Саве у Дунав 

и већ пола века у сенци дрвећа и високих камених солитера она прича своју историју о школовању, 

учењу, сазнавању и сазревању најмлађих нараштаја ђака са Новог Београда. 

Данас ова школа поносно носи име знаменитог српског песника, Јована Дучића, али није одувек било 

тако. Када је настава на чистини у новом делу највећег и главног југословенског града, ова школа 

понела је име Јосипа Броза Тита. С временом и разноликим друштвеним и политичким променама и 

школа је променила своје име. Назив Јован Дучић школа носи од 1996. године и тако је и данас. 

Јован Дучић је рођен у Требињу 1874. у времену великих превирања на простору Херцеговине. Један је 

од најзначајнијих представника српског модерног песништва. Своју прву збирку песама објавио је у 

Мостару 1901. године, а неколико година касније у Београду (1908) објавио је и песме у издању Српске 

књижевне задруге у Београду. У младости, заједно са Алексом Шантићем и Светозаром Ћоровићем 

чинио је круг песника познатих под именом „мостарски трио”. Заједно са Алексом Шантићем, Дучић је 

и покренуо књижевни часопис „Зора”. 

На прелому векова, услед политичког прогона од стране Аустро – Угарске, Дучић напушта Босну и 

Херцеговину и долази на студије у Женеву. Пре тога је већ завршио учитељску школу у Сомбору и 

неколико година се бавио учитељским послом у Бијељини. Управо у Бијељини, Дучић је оставио велики 

траг. Био је познат као добар учитељ и друштвено ангажована личност. За његов боравак у Бијељини 

везује се и љубав са Магдаленом Николић која је била верена за Дучића. 

Дучићево студирање у Женеви понело је овог песника у политичке и дипломатске воде. После студија 

неко време борави у Паризу, а од 1907. ступа у службу Министарства спољних послова Краљевине 

Србије. Његово прво постављење у дипломатији везује се за Цариград. Нешто касније прелази у Софију. 

Дипломатска служба води га кроз различите европске метрополе, као што су Рим, Атина, Мадрид и 

Каиро у Африци. Без обзира на то што се интензивно бави дипломатијом, Дучића не напушта песничка 

и уметничка инспирација и ангажман. Тако је 1931. примљен у Српску Краљевску Академију. Тридесете 

године XX века познате по својој турбуленцији представљале су увод у Други светски рат. Ово време 

Дучића одводи у Рим, Букурешту и Мадрид. 

Вест о бомбардовању Београда, Дучића затиче у Мадриду као дипломатског представника Југославије у 

Шпанији. Врло брзо после тога Дучић напушта Шпанију и одлази у Португалију а касније у САД. 

За време боравка у Амерци Дучић је писао песме, поеме, новинске чланке и политичке брошуре. Био је 

врло погођен страдањем свог народа у годинама рата. Дучић је умро 7. априла 1943. у Герију. Његова 

посмртна жеља је била да његови земни остаци буду положени у родној Херцеговини. Та песникова 

жеља остварена је у освит 21. века у родном Требињу-Херцеговачкој Грачаници. 

 

 

 

 

 



Презиме и име наставника Предмет 

1.  Бркић Миловановић 

Славица  

СРПСКИ ЈЕЗИК 

2.  Стаменковић Марија  СРПСКИ ЈЕЗИК 

3.  Хаџић Јововић Татјана СРПСКИ ЈЕЗИК 

4.  Тешановић Бојана  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

5.  Матић Милица  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

6.  Недељковић Оливера  ЕНГЛЕСКИ И ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

7.  Мунђа Иванковић Јелена  ЛИКОВНА КУЛТУРА 

8.  Караклајић Кристина ЛИКОВНА КУЛТУРА 

9.  Богић Славица  МУЗИЧКА ККУЛТУРА 

10.  Костић Весна  ИСТОРИЈА 

11.  Арсенијевић Сања  ГЕОГРАФИЈА 

12.  Митровић Ивана  ГЕОГРАФИЈА 

13.  Поповић Анђа  ФИЗИКА 

14.  Јанковић Светлана  МАТЕМАТИКА 

15.  Богићевић Снежана  МАТЕМАТИКА 

16. Андонов Катарина МАТЕМАТИКА 



 

 

  

20.  Богићевић Александар  ТО 

21.  Рађеновић Давид  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

22.  Стевановић Дарко  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

23.  Будимчић Снежана  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

24.  Тришић Наташа  РУСКИ ЈЕЗИК 

25.  Стефановић Бруно  ВЕРОНАУКА  

26.  Кнежевић Милена ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

 

 

РAЗРEД  OДEЉEНСКИ СТAРEШИНA 

I/1  Ђурановић Гордана 

I/2  Станојевић Милена 

I/3  Јанаћковић Ранка 

I/4  Беленцан Душан 

  

17.  Сабрина Кураица  БИОЛОГИЈА 

18.  Муцић Јелена  ХЕМИЈА 

19. Станковић Ивана БИОЛОГИЈА 



II/1  Ђорђевић Бранислава 

II/2  Сарић Маја 

II/3  Ђурић Ивана 

II/4  Павковић Ивана 

  

III/1  Стојановић Мирјана 

III/2  Матковић Вера 

III/3  Прокић Нина 

III/4 Николић Маја 

  

IV/1  Грбић Јелица 

IV/2  Маравић Ана 

IV/3  Ђого Бранислава 

IV/4 Стојковић-Кужет Мирјана 

  

V/1  Муцић Јелена 

V/2  Стаменковић Марија 

V/3  Рађеновић Давид 

  



VI/1 Кураица Сабрина 

VI/2 Костић Весна 

VI/3 Тешановић Бојана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе: Слободан Маринковић 

Педагог: Мирјана Степановић 

Психолог: Милена Кнежевић 

Секретар: Јасмина Ацевски 

Педагошки асистент. Татјана Антић 

Библиотекар: Нада Науновић 

Учитељи у боравку: 

Јовковић Анђела, Дина Пријић, Драгана Перишић, Снежана Станишић, Милица Митић 

Рачуноводство: Арсенијевић Милосава, Ненадић Венина 

Ненаставно особље: 

Чампар Горан, Давидовић Стеван, Анокић Верица, Јовановић Снежана, 

Бајрами Урфета, Николић Јелица, Павловски Мирјана, Петровић Лепосава, 

Радаковић Војислава, Симић Милинка, Стошић Драгица, Страхинић Љиљана и Цветковић Драгослава. 

 

 

 

VII/1  Поповић Анђа 

VII/2  БогићСлавица 

VII/3  Недељковић Оливера 

  

VIII/1  АрсенијевићСања 

VIII/2  Матић Милица 

VIII/3  Будимчић Снежана 



 

 

 

 

 

 

 



24.08.2019. 

 

Свечани пријем и прозивка првака 

одржаће се у понедељак 02. септембра 2019. године 

у 18 часова у свечаној сали школе. 
24.08.2019. 

OРГAНИЗAЦИJA ОБРАЗОВНО–ВАСПИТНОГ РAДA 

за школску 2019/2020. годину 

Шкoлa ћe рaдити у смeнaмa кoje ћe сe мeњaти нeдeљнo: 

I СМEНA ПЛАВА I/1,2 II/1,2,3 III/1,2 IV/4 

II СМEНA ЦРВЕНА I/3,4 II/4 III/3,4 IV/1,2,3 

Ученици од петог до осмог разреда иду само пре подне. 

Првe нeдeљe oвe шкoлскe гoдинe 2. септембра 2019. године смeнe пoчињу сa рaдoм пo слeдeћeм 

рaспoрeду: 

плава смена у 8:00 чaсoвa 

црвена смена у 13:15 чaсoвa 

OРГAНИЗAЦИJA РAДНOГ ДAНA У ШКOЛИ 

  

ЧАС ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА 

1. 800 –  845 1315 – 1400 

2. 850 –935 1405 – 1450 

3. 955– 1040 1510– 1555 

4. 1045– 1130 1600– 1645 

5. 1135 – 1220 1650 – 1735 

6. 1225 – 1310 1740 – 1825 

  

ПРEПOДНEВНA СМEНA ПOПOДНEВНA СМEНA 

750 – улaзaк учeникa у шкoлску згрaду 1310 – улaзaк учeникa у шкoлску згрaду 

800 – пoчeтaк нaстaвe 1315 – пoчeтaк нaстaвe 

  

 



19.10.2019. 

Дечији филмски фестивал 

 
У оквиру Дечијег филмског фестивала ученици наше школе посетили су биоскоп у ТЦ „Ушће“ и са 

својим учитељима одгледали филм „Бамзи и Громопуц“. 

Ђаци су се лепо провели, а филм је измамио велики аплауз. 

 

 

 

 

 

 

 



СПОРТСКИ ДАН 

 

Дана 25.09.2019. одржан је још један традиционални Спортски дан наше школе у организацији наставника 

физичког васпитања Давида Рађеновића. 

Преко 350 ученика разредне наставе, у пратњи својих учитеља је учествовало у 8 различитих физичких 

активности: моторички полигон, полигон са лоптом, штафетни полигон, гимнастички полигон, игра 

„Између две ватре“, трка на 30m преко препрека, рукомет без вођења лопте и мали фудбал. 

У организацији и реализацији Спортског дана учествовало је и 16 ученика осмих разреда као 

демонстратори, асистенти и редари. 

Оваквим догађајима долазимо до успешне активације и буђења мотивације код ученика за бављење 

физичким активностима, позитивне коорелације између ученика старије и млађе разредне наставе уз 

пример, помоћ и подршку, стручне сарадње између учитеља и наставника. 

 

 

 

 



21.10.2019. 

KIDS FEST 

Ученици наше школе су и ове године посетили Кидс фест. Ученици млађе и старије наставе у пратњи 

својих учитеља, наставника и појединих родитеља посетили су биоскопе, позоришта, музеје поводом ове 

манифестације. 

 

 

21.10.2019. 

Кошарка – Општинско такмичење 
Дечаци V и VI разред 

11. и 14.10.2019. године одржано је општинско такмичење у ОШ „20. Октобар“. Екипа наше школе је 

освојила треће место! 

 

 

кошаркашка секција V/VI разред 

(Димитрије Јелић, Мане Растовац, Урош Вукићевић, Лука Радовановић, Марко Вујовић, Милош 

Стевановић, Михајло Игњатић, Драган Ђорђевић, Душан Величковић, Лука Бурић, Душан Јовановић, 

Никола Шуша и наставник Дарко Стевановић) 



Девојчице V и VI разред 

16.10.2019. године одржано је општинско такмичење у ОШ „20. Октобар“. Екипа наше школе је 

освојила треће место! 

 
кошаркашка секција V/VI разред 

(Лана Бубања, Тара Аџић, Ана Јевтић, Ана Марић, Сташа Лукић, Нађа Остојић, наставник Давид 

Рађеновић) 

Девојчице VII и VIII разред 

03. и 09.10.2019. године одржано је општинско такмичење у ОШ „20. Октобар” за ученике и ученице 

VII/VIII разреда. Обе наше екипе су учествовале. 

 

кошаркашка секција девојчица 

VII/VIII разред 

(Mилица Игњатић, Миа 

Недељковић, Марија Срђеновић, 

Лена Богдановић, Мирјана 

Тепавчевић, Ленка Шилобад, Миа 

Миаиловић, Ања Михајловић) 

 

 

 

 



03.11.2019. 

Дан јабука – тематски дан у нашој школи 

 
Ученици млађих разреда обележили су Дан јабука. Сунчани јесењи дан посветили су најздравијој воћки, 

у којој су уживали на великом одмору. 

 

 

06.11.2019. 

Пројекат „Сачувајмо дрвеће” 

 

Учитељи ОШ „Јован Дучић” Павковић Ивана и Пријић Дина прошле су „Програм обуке наставника за 

укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије – основна 

школа”, одобрену од стране „МПНТР”. Након обуке, у сарадњи са координаторoм Тима Кнежевић 

Миленом, осмишљен је пројекат који је реализован у септембру и октобру школске 2019/2020. године. 

 

 

 

 



10.11.2019. 

Моја машта бира да истражи тајне свемира 

 
Ученици другог разреда су учествовали у међународном пројекту „Моја машта бира да истражи тајне 

свемира” у оквиру манифестације Светска недеља свемира од 4. до 10. 2019. Пројекат је реализован кроз 

различите активности: 

 Гледање кратких документарних филмова о свемиру 

 ппт о свемиру 

 самостално истраживање о свемиру 

 бојанке 

 ликовни радови 

 

У оквиру пројекта ученици II 4 су посетили опсерваторију на Звездари у којој је одржано кратко 

предавање о свемиру. Упознали су се са библиотеком опсерваторије, великим и малим телескопима. На 

крају посете организована је друштвена игра у познавању планета. Сви су се одлично провели. 

 



 

 

 

 



11.11.2019. 

Европска недеља програмирања 

 

Ове године Европска недеља програмирања „Code week 2019”, је трајала у периоду 05. до 20. октобра 

2019. године. 

Одељења другог разреда, као и одељења III3 и III4 су учествовала са више догађаја које је организовала 

учитељица Ивана Павковић. 

Кроз низ различитих активности ученици су развијали основе алгоритамског начина размишљања. 

Активности које су реализоване: 

1. Игра „Заљубљени роботи” (кретање уз помоћ наредби „напред, назад, лево, десно”) на исцртаној 

квадратној мрежи. 

2. Математичко кодирање – деца су добила шифру помоћу које су стварали цртеже. Шифра је говорила 

колико квадратића треба обојити којом бојом. 

3. Откриј мој код – На табли или папиру је исписан код. Ученици су имали задатак да открију шта је 

написано тим кодом. 

4. Angry birds програмирање на папиру. 

 



 

 

 

12.11.2019. 

Веслање  

на веслачким ергометрима 

У петак 01.11.2019. године Актив наставника физичког и здравственог васпитања омогућио је ученицима 

наше школе, што је већ постала и традиција, да се опробају у спорту који иначе не обрађујемо кроз 

редовну наставу. Многи наши бивши и садашњи ученици су тако и ушли у овај спорт, заволели га и 

постали веома успешни. 

 

 



28.11.2019. 

ИЗВЕШТАЈ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА У ФУДБАЛУ 2019-2020. ГОДИНЕ 

 
         Општинско такмичење у фудбалу за ученице VII/VIII разред у школској години 2019-2020. одржано 

је у балону ОШ „Лаза Костић”, 25.11.2019. и наш тим је освојио V место. 

 

 

Мирјана Тепавчевић, Маша Дашић, Николина Глушац, Анђела Тошић, Ленка Шилобад, Миа 

Миаиловић, Лена Богдановић, Миа Недељковић, Марија Тепавчевић, Ена Томић и наставник Давид 

Рађеновић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

09.12.2019. 

ИЗВЕШТАЈ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА У ФУДБАЛУ 2019-2020. ГОДИНЕ 

 

         Општинско такмичење у фудбалу за ученице V/VI разред у 2019-2020. год. одржано је у балону 

ОШ „20. октобар”, 05. и 06.12.2019. Наша школа је освојила III место! 

 
 
 
Сташа Лукић, Ана Јевтић, Лана Бубања, Нађа Остојић, Мина Иконов, Луна Глишић. Тара Аџић, Звездана 

Машановић, Саша Томић, Кристина Здравковић, Амела Јашари, Невена Лазић и наставник Давид 

Рађеновић. 

 
15.12.2019. 

Креативна радионица 

У сусрет празницима, 10.12.2019. 

          Креативна радионица, поводом предстојећих празника одржана је у одељењу I-2, уз креативност и 

машту вредних ученика, као и изузетну подршку, ажурност и посвећеност родитеља. 

На занимљивој теми и посебној мотивацији присутних, уз прелепу радну атмосферу остварена је 

реализација са јединственим, оригиналним и креативним радовима. Ритам радионица настављамо у 

празничном духу, сваког уторка. 

Хвала родитељима на учешћу и подршци! Учитељица Милена. 



 
20.12.2019. 

Пливање – градско такмичење 

 
Актив наставника физичког васпитања је и ове године пријавио и организовано водио учнике наше 

школе на Градско такмичење у пливању, које је одржано 17.12.2019. године на базену СЦ „Милан Гале 

Мушкатировић” на Дорћолу. 

Највећи успех остварио је Олег Симовић III-1, који је освојио III место у дисциплини 50m леђно и то у 

конкуренцији годину дана старијих ученика. 

 



 

22.12.2019 

Превара за Деда Мраза 

 
У складу са наставним планом и програмом у оквиру пројектне наставе и ваннаставних активности, 

ученици одељења II/2 ОШ „Јован Дучић“ извели су новогодишњу представу под називом „Превара за 

Деда Мраза“, а под редитељском палицом учитељице Маје Сарић. Представа је премијерно изведена у 

уторак 17.12.2019. у 17h у свечаној сали школе. Громогласним аплаузом ученике су подржали родитељи, 

браћа, сестре, рођаци, пријатељи и њихови вршњаци. 

Манифестација је започела обраћањем учитељице Маје Сарић свима присутнима. Затим је уследила 

плесна тачка ученице Зоје Степановић, након чега су ученици рецитовали песму „Писмо Деда Мразу“, 

коју су заједно са илустрацијама и жељама послали у новембру на конкурс који је организовала Пошта 

Србије, са жељом, да уколико буду награђени, ученици своју награду проследе у хуманитарне сврхе. 

Након рецитације уследио је приказ драмског текста „Превара за Деда Мраза” у три чина. На крају су 

деца позвала своје госте да сви заједно заплешу на бини. 

Овом приликом није рађена драматизација и адаптација већ постојећег текста, већ је текст наменски писан 

за 21 улогу, како би у раду била анагажована сва деца из одељења. Поред тога што се водило рачуна да 

драмски текст садржи све неопходне елементе (пролог, увод, заплет, кулминацију, перипетију, расплет, 

дидаскалије, реплике и музичке секвенце), посебно се приступало избору теме како би текст био поучан, 

разумљив, прилагођен узрасту деце, модеран и поврх свега забаван. Текст говори о размаженој, 

непослушној деци, која увек „желе више“. Деца спремају превару за Деда Мраза, али он проналази начин 

како да у њима пробуди сва она потиснута саосећања и емпатију. 

Ученици су показали велико одушевљење и заинтересованост, па су са лакоћом приступили припреми 

представе која је трајала три недеље. У томе су имали и подршку родитеља који су се потрудили око 

сценографије и костима како би сцена имала бајковит изглед и како би деци било што интересантније. 

Основни циљ пројекта био је подстицање социјалног развоја ученика и развој емоционалне 

интелигенције, што помаже превазилажењу егоцентричности и супротставља се агресивном облику 

понашања. 

Између осталог, током пројекта, рађено је на: 

 ширењу идеје о хуманитости, љубави и другарству, 

 развоју партнерског односа, 

 изражавању креативности, 

 развоју координационих способности, 

 вежбама концентрације, 

 вежбама изражајног читања, дикције и осталих комуникационих вештина које јачају самопоуздање 

ученика. 

Примећено је: 

 да су ученици са лакоћом савладали текст и схватили поруку приче, 



 да су ученици стекли самопоуздање, савладали стид и трему услед јавног наступа, 

 да су ученици међусобно учврстили другарске везе и показали да функционишу као тим, 

 да су ученици показали одговорност у раду, 

 да су код већине ученика дошли до изражаја глумачки и други уметнички таленти, 

 да су стидљиви, повучени и тихи ученици постали храбрији, гласнији и активнији. 

Посебно се захваљујемо Дубока Сањи, родитељу сараднику, аутору драмског текста, сценографу и 

највећој подршци. 

Како је премијерно извођење представе било више него успешно и како су деца изразила жељу да опет 

наступају, у плану је још једно извођење представе. Овог пута оно ће бити хуманитарног карактера. Идеја 

је да се угосте предшколци околних вртића, вршњаци из Звечанске и деца са сметњама у развоју из 

Специјалне основне школе која се налази у Новом Београду. Том приликом ће гостима бити уручени 

новогодишњи пакетићи које обезбеђује ГОНБ и честитке које су правили ученици II/2, другари из боравка 

и ученици III/3, III/4 и IV/1. 

Позивамо све заинтересоване да нам се придруже у уторак 24.12.2019. године и уживају у још једном 

извођењу новогодишње представе. 

 



 



17.12.2019. 

Радионице за предшколце 

 
Данас смо у гостима имали предшколце вртића „Весна“ и „Чуперак“ за које смо припремили лепе, 

креативне и забавне радионице. 

Једну радионицу је водила учитељица Маја Николић, а другу наставник физичког васпитања Давид 

Рађеновић. Подршку су пружили и библиотекар Нада Науновић, учитељи Душан Беленцан, Ивана Ђурић, 

Бранислава Ђорђевић, као и ученици осмог разреда Сара Филипин, Милица Игњатић и Ана Царевић. 

Слатки, насмејани предшколци су уз помоћ ученика одељења III-4 правили од папира украс за сламчицу 

са мотивом Деда Мраза. Креативни рад су обогатили певањем и рецитовањем новогодишњих песама. 

У сали за физичко су се организовано играли, вежбали уз музику и прелазили моторичке полигоне на 

чијим крајевима су украшавали јелке по свом избору, вежбајући тако своје моторичке, али и креативне 

способности. 

На крају су награђени посебним медаљама које су за њих правили ученици и учитељи млађе разредне 

наставе. 

 

 

 

 

 

 



25.12.2019. 

Представа хуманитарног карактера 

 
   Ученици II/2 су са својом учитељицом Мајом Сарић припремили представу „Превара за Деда Мраза“, 

по тексту Сање Дубока, коју су први пут извели 17.12.2019. године у 17 часова за своје родитеље, браћу, 

сестре, рођаке, пријатеље, другаре… Следеће извођење је било 24.12.2019. године у 10 часова за децу из 

Центра за заштиту одојчади, деце и омладине Београда у Звечанској, полазнике ОШ „Нови Београд“, 

предшколце вртића „Жан Жак“ и „Наша друга кућица“, ученике II/1, II/3 и ученике који похађају 

продужени боравак наше школе. 

   Поздравне речи упутио је песник Радислав Јовић, који је потом деци казивао своје стихове. Уследила је 

плесна нумера ученице Зоје Степановић. Након тога ученици су казивали стихове песме–писма које су 

писали, илустровали и послали на наградни конкурс који је организовала Пошта Србије, са идејом, да 

уколико освоје награду, исту уступе у хуманитарне сврхе. Након рецитације уследио је приказ драмског 

текста „Превара за Деда Мраза” у три чина. Док је још трајала нумера којом су ученици II/2 завршили 

представу, пришли су својој учитељици, узели из корпе честитке које су биле припремљене и даривали 

сву присутну децу. Три ученице су слаткишима, које су родитељи ученика II/2 припремили за малишане, 

послужиле децу. Након тога, ученици II/2 су поделили поклон-пакетиће деци-гостима, срдачно их 

поздравили и позвали да им поново дођу у госте. 

   Срца су нам пуна среће, јер смо успели да обрадујемо малишане из Центра за заштиту одојчади, деце и 

омладине Београда у Звечанској, које живот није штедео и бар мало допринесемо да се лепше осећају. 

   Захваљујемо се свима који су допринели да ова наша мисија успе и протекне онако како смо замислили, 

а нарочито се захваљујемо песнику Радиславу Јовићу, Сањи Дубока и родитељима сарадницима, без чије 

помоћи ово не би могло да се реализује на овакав начин. Велико Хвала! 

 

 



 

 

 

 

 



26.12.2019. 

„ДРВОСЛАВ” 
У децембру 2019, ученици VI-1 одељења, су предлог родитеља и у сарадњи са Supernatural фестивалом 

посадили црвенолисни јавор у школском дворишту. 

Циљ нам је био подизање свести о очувању животне средине, значају шума и сваког појединачног стабла 

и о њиховом утицају на квалитет живота људи и осталог живог света. 

 



15.01.2020. 

Одбојка – општинско такмичење 

Девојчице VII/VIII разред 

25.12.2019. год. одржано је Општинско такмичење за девојчице VII/VIII разреда у ОШ „Радоје 

Домановић”. 

Наша школа освојила је пласман од 9 до 16 места од 20 школа. 

Састав тима: Милица Игњатић, Миа Мијаиловић, Емилија Кокић, Тара Шипетић, Лена Богдановић, Ива 

Маркановић, Ленка Шилобад, Марија Срђеновић, Миа Недељковић, Сара Филипин и наставник Давид 

Рађеновић.  

 



 

21.01.2020. 

Одбојка – општинско такмичење девојчице V/VI разред 

 
20.01.2020. год. одржано је Општинско такмичење за девојчице V/VI разреда у ОШ „20. октобар”. 

Екипа наше школе побеђивала је редом до полуфинала, када је у неизвесном мечу изгубила и 

тако освојила 4. место од 20 школа. 

Састав тима: Нађа Остојић, Тара Аџић, Ана Јевтић, Мина Иконов, Јана Барац, Дуња Аћимов, Јована 

Јовановић, Бојана Беговић и наставник Давид Рађеновић. 

 



21.01.2020. 

Одбојка – општинско такмичење дечаци V/VI разред 

15.01.2020. год. одржано је Општинско такмичење за дечаке V/VI разреда у ОШ „20. октобар”. 

Екипа наше школе стигла је до финала, када је у неизвесном мечу изгубила и тако освојила II место. 

Састав тима: Душан Величковић, Димитрије Јелић, Урош Вукићевић, Лука Бурић, Никола Шуша, Душан 

Јовановић, Драган Ђорђевић, Борис Јовановић, Лука Радовановић, Марко Вујевић и наставник Дарко 

Стевановић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.01.2020. 

Радионице Кликер – ИТ центра за децу 

 
У оквиру пројектне наставе у одељењу II 4, слободних активности (III3, III 4) и предмета од играчке до 

рачунара (IV2, IV3) Кликер – ИТ центар је одржао радионице програмирања за децу у кабинету 

информатике наше школе. Ученици су се упознали са основама компјутерског програмирања и успели да 

направе своје прве анимације и игрице у Scratch- у. Ученици су били изузетно заинтересовани и 

одушевљени. 

 
 

 



27.01.2020. 

Чаробни град 

 

У децембру, ученици одељења II 4 посетили су едукативно – забавни „Чаробни град” у тржном центру 

Ушће. Кроз организовану радионицу ученици су се упознали са занимљивостима о снежним пахуљама, 

проширили знања о Новој години и Божићу, ђускали са Деда Мразом у специјално предимензионираном 

новогодишњем поклону израђеном од ЛЕД екрана, спуштали се низ велики тобоган и фотографисали 

испред великог „Ушће сата”. Ученици су уживали у свим активностима. 

 

 

 

 

27.01.2020. 

Посета Музеју илузија 

 

У организацији родитеља, ученици одељења II 4 су посетили Музеј илузија. 

За ученике је организована потрагу за благом кроз чудесан свет илузија, употпуњена паметним 

дидактичким играчкама и мозгалицама, а све то поткрепљено мноштвом научних доказа и прича о 

законитостима самих илузија од стране водича. Ученици су се окушали у квизу, као и у слагању 

дидактичких игрица у овом незаборавном искуству. 



 



 

02.02.2020. 

Радионица „Животиње у клопци” 

 

У одељењу II 4 Орка (организација за поштовање и бригу о животињама) је одржала едукативну 

радионицу „Животиње у клопци”. Ученици су кроз детективске и друге игре учили како да заштите 

животиње водећи рачуна где да одлажу смеће. Научили су и на које све начине животиње могу да се 

повреде уколико се не придржавамо савесног одлагања смећа. Кроз све активности ученици су гајили и 

комуникационе вештине, емпатију и поштовање различитости. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



02.02.2020. 

Школе за 21. век 

 

‚‚Школе за 21. век” је пројекат Велике Британије, основан ради заједничке сарадње са другим земљама у 

области образовања. Овим пројектом је обухваћено 480 школа широм Србије. У име владе Велике 

Британије 28. јануара 2020. године British Council је донирао и нашој школи микробит рачунаре које ће 

ученици користити у настави информатике за програмирање. 

 

Директор школе Слободан Маринковић 

 

 

 

 

 



04.02.2020. 

Радионица са предшколцима 

 

Последње недеље јануара 2020.год. одржана је математичка радионица са предшколцима из вртића 

‚‚Зека” и ученицима из одељења II 4. Предшколци су се упознали са картама креативне математике и 

танграмом. Деца су уживала. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06.02.2020. 

Фестивал науке у нашој школи 

 

 

 
Ученици III3 и III4 приказали су посетиоцима различите огледе на тему: Шта све могу вода и ваздух. 

Фестивал су отворили ученици осмог разреда представом „Вештичја завера из прикрајка вреба, науком 

се против ње борити треба”. 

Реализацију фестивала помогле су наставница хемије Јелена Муцић, учитељице Маја Николић и Нина 

Прокић.  

 



 

 

25.02.2020. 

eTwinning пројекат 
Палеографски амбасадори – Међународни дан матерњег језика 2020. 

 

Језици без граница је тема која промовише језичку разноликост. Идеја овог eTwinning пројекта је да 

ученици, припадници различитих култура, заједно обележе Међународни дан матерњег језика 2020, тако 



што ће усвојити идеје о језичкој рановрсности на забаван и иновативан начин. Наши мали палеографски 

амбасадори усвајају став да разлике обогаћују и спајају људе. 

Палеографија је наука која проучава старе рукописе, њихове форме, материјал на коме се писало, облик 

слова, старост писма. Многи натписи и богата рукописна грађа са подручја јужнословенских земаља, 

садржана у рукописима и повељама које су написане у разним типовима глагољице, ћирилице и латинице 

подстакли су веома рано рад словенских историографа. 

Проучавајући старе списе, ђаци 6. и 7. разреда кроз вршњачку едукацију уче на часовима историје више 

о старим писмима, али и како да их сачувају од заборава. Овај међународни пројекат је окупио ученике 

из Босне и Херцеговине (ЈУ ОШ „Дрежница”), Хрватске (ОШ „Павао Белас”), Македоније (ООУ 

„Димитар Миладинов”) и Србије (ОШ „Иса Бајић” из Куле и ОШ „Јован Дучић” из Београда). 

О раду на пројекту су већ извештавали медији у Босни и Херцеговини. 

28.02.2020. 

ДЕВОЈЧИЦЕ VII/VIII РАЗРЕД 

 

  Општинско такмичење у рукомету за девојчице VII/VIII разред одржано је 27.02.2020. у хали 

спортова Нови Београд у организацији наставника физичког васпитања са наше општине. 

Тим наше школе у пратњи наставника Давида Рађеновића освојио је II место! 

Састав: Миа Недељковић, Ленка Шилобад, Марија Срђеновић, Ена Томић, Милица Идњатић, Миа 

Миаиловић, Лена Богдановић. Ива Маркановић и голман Анђела Тошић. 

 



05.03.2020. 

МУЗИЧКА РАДИОНИЦА СА ПРЕДШКОЛЦИМА 

 

Ученици II/2 су, са својом учитељицом Мајом Сарић, припремили и данас, 5.3.2020. године, 

реализовали у свечаној сали наше школе музичку радионицу са предшколцима вртића „Жан Жак” и 

„Наша друга кућица”. Кроз песму, и игру, у пратњи клавира, малишани су уз помоћ својих старијих 

другара и учитељице Маје Сарић научили нову песму посвећену мамама, певали, плесали и играли се. 

Школарци и предшколци су се лепо дружили. Малишани и њихове васпитачице су изразили жељу да 

поново дођу да се друже са нама. Весели, расположени, пуни лепих утисака, отишли су у своје вртиће. 

Школарци су били поносни и веома задовољни. 

 



08.03.2020. 

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА У I-2 

 

У оквиру традиционалних радионица са предшколцима у петак 6.03.2020. године, одржана је још једна 

радионица у низу. 

У одељењу I-2 реализована је ликовно-музичка радионица са темом „Пролећни цвет и огрлица“, идејним 

решењем изненађење за најдраже; маму, баку, сестру и сл. Ученици и предшколци су својим 

активностима и креативношћу исказали највећи степен сарадништва, саосећања, радости, дружења и 

сналажења у ликовним захтевима. Захваљујемо се исказаном труду и сарадњи вредних и ангажованих 

васпитача из вртића „Чуперак” и колега који су учествовали у радионици. 

Свим мамама срећан празник 8. март!   Милена Станојевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.03.2020. 

ОСНОВНА ШКОЛА 

СРЕДЊА ШКОЛА 

Поштована/-и, 

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, која је ступила 

на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће радити од понедељка 

16.03.2020. године. 

У току сутрашњег дана школе ће добити потребне информације и упутства за организовање и спровођење 

наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак). Од директора школа и наставника очекује се 

да у току сутрашњег дана изврше потребне припреме и информисање ученика и њихових 

родитеља/законских старатеља о организованој настави на даљину. Потребно је планирати обавештавање 

ученика и координацију наставе на даљину тако да што мањи број запослених долази у установу, а да 

своје радне обавезе у највећој мери обављају од куће. Током боравка у установи сви запослени су у 

обавези да се придржавају здравствено-хигијенских мера, упутстава и наредби надлежних служби. 

У данима који су пред нама Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће пружити потребну 

помоћ школама, ученицима и њиховим родитељима да наставу на даљину организују, спроводе и прате 

на делотворан и ефикасан начин. 

Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима можемо допринети да 

се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у целини, предупреди и тиме ублаже њене 

последице. У том смислу, позивамо Вас на посвећено деловање и одговорно поступање! 

С поштовањем, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

15.03.2020. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01.04.2020. 

ПРВА НАГРАДА НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ 

Огњен Стојановић, ученик одељења VI-1, освојио је прву награду на Републичком конкурсу за ДЕМУС 

(Дечије музичке свечаности – деца композитори). Свечани концерт ће се одржати у октобру 2020.године 

у свечаној сали Дечијег културног центра уз пратњу балетског студија ДКЦ-а. 

Од самог почетка школовања Огњен је показао изузетну заинтересованост за компоновање, што је 

препознала и наставница музичке културе Славица Богић. 

Амбициозан је, упоран и спреман у борби за своје циљеве. Заинтересован је како за појединачне, тако и 

за групне активности. 

Вредан је ученик, који осим што компонује, пише и сценарија за представе које се изводе на школским 

приредбама. 

Одговоран је, друштвен и добар друг и увек се истиче својом позитивном енергијом. 

Све похвале младом Огњену! 

02.04.2020. 

Наша школа у програму РТС 

 
Велико нам је задовољство што се у нашој школи обавља снимање материјала за емисије РТС. Посебно 

смо поносни на наше колегинице које су то обавиле на крајње професионалан начин. Све честитке 

Катарини Андонов, Ивани Павковић и Ивани Ђурић. 

Посебно смо почаствовани шо нам је Петља указала ту част да материјале сниме у нашој школи. 

 



ПОДСЕТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ 
Како ће се дете прилагодити на школу и какав ће успех постићи зависи од много чиниоца. Основни су: 

 породична атмосфера – међусобни односи и начин комуницарања у породици 

 припремљеност детета за школу 

 здравље детета 

 интелектуалне способности 

 емотивна стабилност, сигурност и самопоуздање 

 мотивација детета за рад 

 услови за рад и радне навике 

 тежина градива 

 начин на који се градиво преноси 

 захеви и очекивања родитеља 

Не инсистирајте, стога, на томе да ваше дете буде одличан ђак по сваку цену. Помозите му да буде 

добар (успешан, солидан) ђак и здраво и срећно дете. 

Вашем прваку потребно је да буде дете! Поштујте његова разноврсна интересовања, жеља, потребе и 

могућности! Обезбедите му довољно времена за игру, одмор и разоноду. 

Запамтите речи: 
ЉУБАВ                                                      СТРПЉЕЊЕ 

ПАЖЊА                                                    ПОВEРЕЊЕ 

РАЗУМЕВАЊЕ                                       ПОДРШКА 

ДОСЛЕДНОСТ                                       ПОДСТИЦАЈ 

 

03.04.2020. 

 

Припремите дете за полазак у школу 
Припрема детета за полазак у први разред 

Полазак у први разред је веома значајан догађај у детињству и представља велику промену и за 

родитеље и за дете. 

Он подразумева спремност детета да прихвати нове обавезе, али спремност родитеља да му у томе 

пружи подршку на прави начин. 

Деци је потребно неко време да се прилагоде на нову средину, нови ритам и обавезе и зато је веома 

битно да буду припремљени. Потребно је да школу од почетка прихвате као место где ће стицати нова 

знања и нове пријатеље. 



 

Ево шта све можете да учините да би олакшали детету полазак у први разред: 

 Почните да разговарате са дететом о школи неколико месеца пре почетка школске године. Детету на 

леп начин објасните шта га чека у школи (седење у клупи, дисциплина, обавезе које мора да испуњава, 

али и да ће стећи много другара, да ће сазнати и научити многе корисне ствари…). 

 На време и постепено прилагодити ритам спавања и оброка оном који ће дете имати када крене у 

школу. 

 Изградите самосталност-научите дете да се само облачи, везује пертле, обуче јакну, стави капу… 

 Потрудите се да дете пре школе усвоји правилне хигијенске навике, да иде само у тоалет, да опере 

руке после тоалета или пре јела… 

 Одведите дете да види школу у коју ће ићи, испричајте му шта се тамо ради без застрашивања или 

улепшавања. Немојте да плашите децу и претите учитељицом. Јако је важно да пред дететом 

изазовете позитивно мишљење о школи и да своје дилеме и страхове не показујете. 

 Ако ће дете ићи само у школу, потрудите се да увежба пут до школе. Научите га да користи кључ од 

куће и договорите се како ће га чувати док је у школи. 

 Подстичите дете да правилно изговара гласове, да се се разговетно изражава, да самостално прича… 

 Научите дете да правилно држи оловку, да користи гумицу, резач, маказе… 

 Заједно са дететом припремите ствари за школу. Дозволите му да изабере ранац за школу, свеске, 

оловке, бојице и остали прибор који му се допада. 

 Оставите малишану довољно простора за игру, јер поласком у школу игра се не искључује, већ се 

помера у други план. 

ПОДСТИЧИТЕ ДЕТЕ ДА БУДЕ ПОНОСНО ШТО ПОЛАЗИ У ПРВИ РАЗРЕД! 

 



13.04.2020. 

ПЧЕЛИЦЕ ПРИЧАЈУ ПРИЧЕ – АНТОНИЈЕ КОЛАРОВ, ученик IV-2 ОШ „Јован 

Дучић” 
Пчеларци вам причају приче, у знак подршке и солидарности у време корона вируса. 

Поздравља вас Антоније Коларов и чита одломке из књиге свог оца Игора Коларова, СМС ПРИЧЕ, у 

издању ПЧЕЛИЦЕ. 

Останите куд куће и читајте Пчеличине књиге! 

17.04.2020. 

Ученик одељења VIII1 Никола Вујовић, поред редовних домаћих задатака изразио је жељу да нас све 

обрадује поводом Васкршњих (Ускршњих) дана (по обичају сваку тематску целину систематизује 

паноима који красе хол школе). 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВАИСТИНУ ВОСКРЕСЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18.05.2020. 

„МИСЛИША” 2020. – НАГРАЂЕНИ И ПОХВАЉЕНИ 

ПРВИ РАЗРЕД 

1. Матутиновић Ива I/2 – друга награда, 57 бодова 

2. Беговић Николија   I/1 – друга награда, 56 бодова 

3. Голубовић Јаков Урош I/2 – друга награда, 56 бодова 

4. Дробњаковић Миња    I/1 – друга награда, 56 бодова 

5. Матовић Лав  I/1 – друга награда, 56 бодова 

6. Требаљевац Елена I/1 – друга награда, 56 бодова 

7. Лазовић Михајло I/1 – похвала, 49 бодова 

8. Ристановић Валентина I/1 – похвала, 49 бодова 

9. Ваљић Тара  I/4 – похвала,           48 бодова 

10. Глушац Ђорђе I/3  – похвала,          48 бодова 

11. Шућур Јована I/2 – похвала, 47 бодова 

12. Семиз Петра I/2 – похвала, 46 бодова 

ДРУГИ РАЗРЕД 

1. Мијалчић Никола II/2 – прва награда,  60 бодова 

2. Дамњановић Лена II/3 – друга награда, 56 бодова 

3. Јовановић Луциа II/4 – друга награда, 56 бодова 

4. Париповић Петар II/4 – друга награда, 56 бодова 

5. Вудраговић Михајло II/4 – трећа награда, 53 бода 

6. Жарковић Мина  II/1 – трећа награда, 51 бод 

7. Касалица Растко II/4 – трећа награда, 51 бод 

8. Лазаревски Алек II/4 – трећа награда, 51 бод 

9. Микић Тамара II/2 – похвала, 48 бодова 

10. Требаљевац Наталија II/1 – похвала, 47 бодова 

11. Весић Филип II/2 – похвала,          45 бодова 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

1. Симовић Олег     III/1 – друга награда, 95 бодова 

2. Панић Василије   III/3 –  трећа награда, 93 бода 

3. Миладиновић Саша   III/3 –  трећа награда,  87 бодова 

4. Рајић Петар                III/4 –   похвала,           85 бодова 

5. Опачић Хана  III/4 – похвала,            75 бодова 

6. Михајловић Петра     III/3 –  похвала,            75 бодова 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

1. Миладиновић Вања IV/3, трећа награда, 89 бодова 

2. Вељковић Најдан IV/2, похвала, 85 бодова 

 

 

 

 

 



11.06.2020. 

Резултати општинског ликовног такмичења „упознајмо птице” 

„Пријатељи деце општине Нови Београд”, имајући у виду препоруке Владе Републике Србије донели су 

Одлуку да се ликовни конкурс „Упознајмо птице” ове године реализује „online”. 

На такмичење је стигло 166 радова ученика основних и средњих школа (један ученик – један рад). 

Ове године, на такмичењу су учествовали и ученици нижих разреда наше школе са одличним 

резултатима. 

Ученица Тара Ваљић I/4, учитељ Душан Беленцан, је освојила треће место на такмичењу. 

Ученик Немања Димитријевић II/1, учитељица Бранислава Ђорђевић, је добио похвалу. 

Ученица Атина Стојановић I/1, учитељица Гордана Ђурановић, је добила излагање рада. 

Захваљујемо се свим ученицима и наставницима који су учествовали на ликовном конкурсу. 

 



 Атина Стојановић I1 



22.06.2020. 

Најуспешнији ученици из физике, за 2019/2020. школску годину 

Марић Ана: „У слободно време волим да учим енглески језик, такође сам, до недавно, тренирала 

ритмичку гимнастику. Физику волим, а то што је спој математике и појава које се у природи дешавају”. 

Ана је ученица 6/1, а на такмичењу из физике, ове године, је освојила: 

2. награду на општинском такмичењу 

1. награду на окружном такмичењу 

Пласман на Државно такмичење, које због ванредних околности, није одржано. 

————————————————— 

Јелић Димитрије: ,,Математика и физика су лично мени јако забавне зато што је фасцинантно колико 

је човек сазнао и напредовао временом, искористио своја сазнања из математематике и физике без којих 

данас људи не би могли ни замислити оно што тренутно имају. 

Посебан допринос развоју нових технологија коришћења електричне енергије, дао је српски физичар 

Никола Тесла, због којег сам заволео физику и математику. 

На такмичењима из математике сам на свим нивоима освајао награде, а ове године сам освојио:  

1. место на окружном и пласман на државно. 

Из физике сам такође пласиран на државно такмичење. Оба ова такмичења се, највероватније због 

новонастале ситуације, неће одржати, а на моју велику жалост. 

Уз велику љубав према математици и физици, тренирам фудбал и недавно сам са одличним успехом 

завршио основну музичку школу и научио да свирам хармонику. 

Слободно време волим да проводим са породицом и пријатељима из мог краја. 

Саветовао бих свим мојим вршњацима да напорно раде и прате своје снове уз велику љубав према 

ономе што раде и да никада не одустају, јер је онда све могуће”. 

Димитрије је ученик 6/1, а на такмичењу из физике, ове године, је освојио: 

1. награду на општинском такмичењу 

2. награду на окружном такмичењу 

Пласман на Државно такмичее, које због ванредних околности, није одржано. 

————————————————— 

Игњатић Милицa, VIII/1 

освојила је 3. награду на општинском и градском такмичењу, 2017/2018. и 2. награду на општинском 

такмичењу 2019/2020. из физике. 

 

 

 

 

 

 

 



24.06.2020. 

 

 

 



Спортисте генерације 

 

 Сара Филипин, ученица 8/2, у току школовања је представљала школу на атлетским 

такмичењима на општинском и градском нивоу.  

Освојила је за школу: 1. место на општинском такмичењу у скоку у вис; 

3. место на општинском штафетном такмичењу 4х100 метара; 

2. место на општинском такмичењу у скоку у вис.  

Наступала је на школским приредбама са саставима из ритмичке гимнастике.  



 



 Лена Богдановић, ученица 8/3, представљала је школу на такмичењима из фудбала, рукомета, 

одбојке, атлетике и кошарке, где је била и капитен тима школске секције.   

За школу је освојила: 2. место на општинском такмичењу из фудбала; 

3. место на општинском такмичењу из кошарке; 

2. место на општинском такмичењу из рукомета.  

Лена Богдановић је највише ангажован ученик из области школског спорта у својој генерацији.  

 



 


