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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 КУЛТУРА 

10.  Костић Весна  ИСТОРИЈА 

11.  Арсенијевић Сања  ГЕОГРАФИЈА 

12.  Јелена Живковић  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  OДEЉEЊСКИ СТAРEШИНA 

I/1  Стојковић-Кужет Мирјана 

I/2  Маравић Ана 

I/3  Ђого Бранислава 

I/4  Јовковић Анђела 

  

17.  Сабрина Кураица  БИОЛОГИЈА 

18.  Муцић Јелена  ХЕМИЈА 

19. Станковић Ивана БИОЛОГИЈА 



II/1  Ђурановић Гордана 

II/2  Станојевић Милена 

II/3  Јанаћковић Ранка 

II/4  Беленцан Душан 

  

III/1  Ђорђевић Бранислава 

III/2  Сарић Маја 

III/3  Ђурић Ивана 

III/4 Павковић Ивана 

  

IV/1  Стојановић Мирјана 

IV/2  Матковић Вера 

IV/3  Рађеновић Душанка 

IV/4     Николић Маја 

  

V/1 Арсенијевић Сања 

V/2 Будимчић Снежана 

V/3 Стевановић Дарко 

V/4 Матић Милица 



  

VI/1  Муцић Јелена 

VI/2  Стаменковић Марија 

VI/3  Рађеновић Давид 

  

VII/1 Кураица Сабрина 

VII/2 Костић Весна 

VII/3 Тешановић Бојана 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школе: Ивана Јухас 

Педагог: Мирјана Степановић 

Психолог: Милена Кнежевић 

Секретар: Јасмина Ацевски 

Педагошки асистент. Татјана Антић 

Библиотекар: Нада Науновић 

Учитељи у боравку: 

Душанка Рађеновић, Дина Пријић, Драгана Перишић, Снежана Станишић, Милица Митић, Жаклина 

Павловић 

Рачуноводство: Арсенијевић Милосава, Ненадић Венина 

Ненаставно особље: 

Чампар Горан, Слободан Роквић, Анокић Верица, Јовановић Снежана, 

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

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

 

VIII/1  Поповић Анђа 

VIII/2  Бркић-Миловановић Славица 

VIII/3  Недељковић Оливера 



 

 

 

 

 



01.09.2020. 

ДУЧИЋЕВИ ПРВАЦИ… 

 

Овогодишњи сусрет са будућим првацима разликовао се од претходних. Упознавање са учитељицама 

обавило се у школском дворишту сходно препорукама Министарства просвете услед новонастале 

епидемије. 

Основна школа „Јован Дучић” на Новом Београду уписала је четири одељења првог разреда. Весели 

основци су у пратњи родитеља испунили двориште школе поштујући мере одстојања. Директорка школе, 

Ивана Јухас, поздравила је присутне родитеље и будуће ђаке. С великом радошћу мали полетарци 

дочекали су да их прозову педагог Мирјана Степановић и психолог Милена Кнежевић, како би упознали 

своје учитељице Миру Стојковић-Кужет, Ану Маравић, Браниславу Ђого и Анђелу Јовковић, као и 

присутне учитељице из боравка. 

Узбуђење због поласка у школу својих најмлађих нису крили ни брижне баке, деке, браћа и сестре. Осмеси 

и радост најмилијих испунили су школско двориште и још једном показали да и без толико потребног 

загрљаја, љубав и подршка јесу први степеник на који су крочили наши и Дучићеви ђаци-прваци. 

24.09.2020. 

  

 

Извештај са такмичења 

 
У сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација и Теленором организовано је 

такмичење Хацк#теен – хакатон за девојчице узраста од 11 до 14 година у којем је учествала и Оновна 

школа “Јован Дучић”. 

У тиму наше школе биле су: 

1. Лара Обрадовић (6. разред) 

2. Андреа Савић (5. разред) 

3. Јована Мијић (5. разред) 

4. Катарина Бичански (5. разред) 

5. Ања Ђуричић (5. разред) 



 

Такмичење је одржано са циљем да оснажи и инспирише наредне генерације девојчица и девојака у 

области науке, технологије, инжењерства и математике како би учествовале у креирању нове, дигиталне 

цивилизације! 

Програм је одржан 23. Септембра у Легату Чолаковић на адреси Родољуба Чолаковића 2, Београд, док је 

свечаност и додела награда одржана 24. Септембра у башти Метропола. 

„Хацк#теен“, је било такмичење у идејном и програмерски иновативном решењу за едукативну видео 

игру.  Наш тим је преставио видео игру ПлаyЕартх. 

 Учествовало је 50 девојчица узраста од 11 до 14 година, односно десет тимова са по пет ученица, из 

Београда, Лазаревца, Јошаничке Бање, Смедерева и Зрењанина, које су на свом решењу радиле са 

менторкама из успешних ИТ компанија (ИМБ, САГА, Фисхандбоокер, Мадхеадгамес, Теленор). 

Учесницама се овом приликом обратила помоћница министра за електронске комуникације у 

Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Ирини Рељин са следећим речима: 

„Ваше интересовање за науку и технологију је само први корак и представља вашу улазницу за занимљиву 

каријеру и срећан живот. Пред вама је још много учења и одлука и надам се да ћете једнога дана постати 

успешне програмерке и инжењерке“, рекла је Рељин. 

Нашем тиму и будућим такмичарима желимо пуно успеха у такмичењима која долазе! 
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12.10.2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.10.2020. 

Еразмус дани и дани интелигенције 2020. у нашој школи 

 

У оквиру обележавања ових догађаја је 15. октобра организован турнир Изађи ми на клик, такмичење 

ученика осмог разреда из области природних и друштвених наука. Наставнице Весна Костић, Јелена 

Муцић, Татјана Хаџић Јововић и Снежана Богићевић осмислиле су и реализовале сучељавање знања три 

одељења осмог разреда. Ученици осмог разреда наше школе решавали су квизове знања из области 

историје, хемије, српског језика и математике. То је била прилика да ученици понове своје знање у чему 

су овога пута посебно уживали. 

Најаве наших догађаја су постављене и на сајтове ових организација: 

  

  

 

 



16.10.2020. 

Дани Дечје недеље у ОШ ,,Јован Дучић“ 

 
             Традиционално обележавање Дечје недеље прве недеље октобра, и ове године испунило је нашу 

школу дечјим осмесима, многобројним радионицама и игром. Учешће су узели наши најмлађи, који су уз 

свесрдну подршку наставника, својим радовима, красили холове и двориште школе. 

       Учитељи у продуженом боравку организовали су разне игре у школском дворишту – „Лукава лисица“, 

„Пантомима“, „Прескакање канапа“, прескакање вијаче на различите начине, игра „Лимбо“, „Води до 

циља“. 

         Наставници разредне наставе су осмислили занимљиве спортске активности на тему „Подељена 

срећа, два пута је већа“. Савладавање разних препрека и полигона били су само део изазова. Приликом 

игре строго се водило рачуна о безбедносним мерама, па су ученици били удаљени и укључивали су се у 

игре наизменично или у малим групама на растојању. 

       Дечја недеља обележена је и кроз разговоре о дечјим правима и дужностима. Разговарало се и о томе 

шта је за њих срећа, слобода, жеље. Одговори наших малих другара често су били веома симпатични било 

да је срећа када добијеш играчку или петицу, а слобода када можеш да једеш чоколаду када год пожелиш. 

Жеље су већини биле исте – да се у школи што пре друже са свим другарима и да се играју што више. 

       Ученици су радо учествовали у свим активностима жељни да и следеће године уплове у нове школске 

авантуре Дечје недеље. 

17.10.2020. 

„Подељена срећа, два пута је већа“ 

 
Овогодишње дане Дечје недеље ученици четвртог разреда посветили су писању кратких порука 

пријатељства, као и писању писма пријатељу. Пошта је доступна на паноу испред учионица четвртог 

разреда, на другом спрату. 

Ђаци су садили и шишарке и проширивали знања о значају очувања животне средине. Надамо се новим 

изданцима и фабрикама кисеоника у нашој школи. 

Другари су уживали у свим активностима Дечје недеље. 



 

 

21.10.2020. 

 

  

Дан интелигенције 
  

Ученици одељења II4, III1, III3 и III4 су обележили Дан интелигенције кроз низ активности на часовима 

математике, српског језика, пројектне наставе и ваннаставних активности. Дан интелигенције смо 

повезали са Европском недељом програмирања.  Причали смо о интелигенцији и имали низ 

активности:  танграм, шифровање и дешифровање уз коришћење карте Србије, пиксел арт и стварање 

првог кода на папиру. Као последњу активности у обележавање овог дана смо имали такмичење у брзом 

рачунању. 
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18.12.2020. 

У одељењу 2/2 одржан је угледни час "Народне умотворине" 

 

 
 

24.12.2020. 

 

https://www.jovanducic.edu.rs/wp-content/uploads/2020/12/18/video-bcf2744ddd7a5a73a9f5af2cbb10cb6c-V.mp4
https://www.jovanducic.edu.rs/wp-content/uploads/2020/12/25/pcelice.pdf


04.01.2021. 

eTwinning project A memoir of loyalty and resistance 

 

Ученици 8. разреда наше школе су ове године учествовали у међународном етвининг пројекту A memoir 

of loyalty and resistance. Током рада на пројекту, проучавали су тоталитаристичке режиме у 20. веку у 

више европских земаља. Истовремено, проучавали су и отпор који је организован на различите начине. 

Заједно са вршњацима из Румуније, Турске, Албаније и Италије, наши ученици су правили заједнички 

материјал о војном, цивилном отпору, положају деце у току рата за време окупационих режима, положају 

Јевреја у току Другог светског рата, отпору који су пружили најзначајнији мислиоци у време 

тоталитаристичких режима, о херојима који су се истакли у ово време. Наши ученици су се бавили 

проучавањем нацистичког режима у Немачкој, представили су два покрета војног отпора у окупираној 

Југославији током Другог светског рата као и у другим земљама. Поред тога, користили су ИКТ и 

енглески језик у комуникацији са вршњацима тако да су, током рада на овом пројекту, ученици додатно 

развили ове компетенције. 

 

Плакат за конкурс 
„Вук и Доситеј – живот саграђен речима“ 

 

 
 

 

 

 

https://www.jovanducic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/01/12/Vuk_Dositej_plakat-za-konkurs.jpg


ОБАВЕШТЕЊЕ 

Драги ученици, поштовани родитељи, 

Према одлуци МПНТР-а друго полугодиштe школске 2020/21. године почиње у понедељак, 18. 1. 2021. 

године на исти начин као што је почела ова школска година у септембру. 

1. За ученике млађих разреда настава ће бити организована на следећи начин: 

– ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда радиће подељени у две групе (А и Б).   Након тога, 

организован је продужени боравак до 17.00, за ученике који су пријављени. 

Група А – настава почиње у 8.00, а завршава се у 10.25 часова. 

Група Б – настава почиње у 10.45, а завршава се у 12.35 часова. Ученицима пријављеним за продужени 

боравак из ове групе биће организован боравак од 8.00 до почетка наставе. Такође, ученици пријављени 

за продужени боравак остају у школи, а родитељи могу доћи по њих до 17 часова. 

Продужени боравак биће организован на исти начин као и до сада, уз поштовање прописаних 

епидемиолошких мера. 

2. За ученике старијих разреданастава ће се организовати према комбинованом моделу. У току 

следеће недеље, од 18.1. до 22.1. 2021. године ученици у школу долазе по следећем распореду: 

Група А – понедељак, среда, петак 

Група Б – уторак, четвртак 

Настава ће за ученике другог циклуса бити реализована у другој смени, у истим учионицама, са почетком 

од 14.00 часова. 

Часови трају 30 минута и настава се реализује уз поштовање свих епидемиолошких мера и уз појачано 

дежурство наставника. 

Наставници наше школе ће и у другом полугодишту школске 2020/21. године за потребе реализације 

наставе на даљину користити платформу Google Classroom. 

Поштујте прописане епидемиолошке мере и брините о свом здрављу. 

Желимо вам свако добро. 

Управа школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.01.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.02.2021. 

 

Поводом Дана матерњег језика 21. фебруара, који се обележава у целом свету, ученици шестог и седмог 

разреда направили су мали Азбучник заборављених речи мога краја. Овај речник део је међународног 

етвининг пројекта под истим називом, у коме учествују и ученици наше школе. Поред тога, ученици су 

правили стрипове, плакате и писали глагољицом, а радиће и решавати квизове везане за овај пројекат. 

 

Азбучник заборављених речи мога краја 

 



 

23.02.2021. 

ПЛИВАЊЕ - ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

18. и 19.02.2021. је одржано градско такмичење у пливању за ученике основних и средњих школа, на коме 

ученици и наставници наше школе традиционално учествују. 

Највећи успех остварио је Олег Симовић IV-1 освојивши прво место (краул) и пласман на републичко 

такмичење. 
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01.03.2021. 

РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊАИЗ ФИЗИКЕ 27.02.2021. 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Давидовић Димитрије, 6/1 

ПРВА НАГРАДА 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Марић Ана, 7/1 

ПРВА НАГРАДА 

  

Мијић Бранко, 7/1 

ДРУГА НАГРАДА 

 

 
 

 



02.03.2021. 

 
  

Милентија Поповића 16 

11070 Нови Београд 

тел/фах: 011/301-8702 

email: jd-direktor@jovanducic.edu.rs 

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

У први разред основне школе за школску 2021/2022. годину уписују се: 

  редован упис 

деца рођена од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2015. године 
 

 превремени упис 

деца рођена од 1. марта 2015. до 31. августа 2015. године 
 

  
Упис ученика у први разред школске 2021/2022. године вршиће се електронским путем. 

На порталу е Управа биће доступна услуга Исказивање интересовања за упис детета у основу школу (о 

датуму приступа порталу бићете благовремено обавештени преко сајта школе). 
Родитељи приликом уписа не достављају документа (Уверење о завршеном припремном предшколском 

програму школи се доставља накнадно). Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата 

и лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) прибавља школа 

приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности 

родитеља/другог законског заступника (школи се стављају на увид ЈМБГ детета и ЈМБГ једног 

родитеља (на основу којих школа приступа Е- управи). 

Нове информације о упису ученика које будемо добијали од надлежних институција биће доступне 

на сајту школе.  

 

mailto:jd-direktor@eunet.rs


09.03.2021. 

 

Детективска прича 

 

Поводом Дана школе неколико наставника организовало је онлајн час интегративне наставе за ученике 7. 

разреда као прву у низу планираних активности у пројекту осмишљеном поводом обележавања овог 

школског празника. Циљ је био да ученици употребе постојеће знање, уоче везе између различитих 

предмета и научено примене у новим ситуацијама. Наставница српског језика и књижевности Татјана 

Хаџић Јововић, наставница хемије Јелена Муцић, наставница историје Весна Костић и наставнице 

математике Снежана Богићевић и Катарина Андонов припремиле су питања за решавање загонетних 

појмова, кратке филмове у којима су представљени задаци за два нивоа детективске игре, квизове који су 

били мала „помоћ пријатеља“, као и завршну активност повезивања откривених појмова и проналажења 

главног задатог појма. Ученици су били подељени у девет група, које су чинили ученици са различитим 

нивоима знања, а детективски задаци решавани су у Гугл учионици. Пре почетка игре седмаци су, у 

оквиру сваке групе, изабрали свог представника и име групе. Тако су детективи поново били Шерлок 

Холмс и Херкул Поаро, као и Скуби Ду и Џеронимо Стилтон, али и Фјодор Достојевски, 

Уставобранитељи, Орлови, Штребери и Група. Ученици су показали веома добро знање, брзину, сарадњу, 

али и велику спремност да учествују у часовима другачијим у односу на редовну наставу. Решавање 

питалица о појмовима из српског језика и историје, геометријских задатака, откривање координата, 

прављење речи од хемијских симбола, као и употреба нових технологија ради долажења до потребних 

информација водили су ка завршној активности – откривању загонетне личности. Тако су различита 

питања из друштвених и природних наука допринела да ученици из различитих углова сагледају живот и 

дело Јована Дучића. Ова активност се наставља конкурсом за најбољи ученички кратки филм о Јовану 

Дучићу или о нашој школи, по избору ученика. Победничка екипа ће бити у жирију избора за најбољи 

филм, а остале екипе ће израдити филмове дужине трајања до два минута. Филмови ће бити приказани на 

онлајн приредби поводом Дана школе. 

 



17.03.2021. 

 

 

26.03.2021. 

 

УЧЕСТВУЈ У САТУ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ 2021. 

https://drive.google.com/file/d/1Wg4LCW0fagkO-15Bmku0QuVJ1ZUhcU4L/view?usp=sharing


Ове године, у оквиру глобалне иницијативе „Сат за нашу планету“, гласно подсећамо да још имамо шансу 

да ублажимо климатске промене и сачувамо природу, а тиме и нас саме. 

Помози нам да заједно подигнемо глас и освестимо људе. Подели вест о великом zoom догађају 27. марта 

у 20:30h током којег ћемо се заједно покренути за планету.   

Чувари природе-пети разред 

 

03.04.2021. 

Проглашење победника на конкурсу 

„Детективска прича“ 

У пројекту „Детективска прича“ наши детективи су били вредни и креативни. У завршном делу пројекта 

снимили су кратке филмове на теме „Представи своју школу“ или „Стопама Јована Дучића“. Победничка 

група у радионици пројекта, Херкул Поаро, детаљно је анализирала радове и изабрала најбољи – филм 

групе Скуби Ду. Друго место освојила је екипа Штребери, а треће место екипа Шерлок Холмс.  

Прво место освојио је филм групе Скуби Ду 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYof-2grTIrG9Ft-RnBfCaS13y3PhCxuf-d
https://drive.google.com/file/d/1x7jEFkkQ-E57QTHAiZu1nDwCTE5RIVqB/view?usp=sharing


Друго место освојила је екипа Штребери 

Треће место освојила је екипа Шерлок Холмс 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1phno792tuUZNSLGm9kVVFSq4rk9dFZKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RkypW5fbgMeOBXhNkrYZhB70OWQBxzyO/view?usp=sharing


08.04.2021. 

ПЛИВАЊЕ РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Републичко такмичење у пливању за основне и средње школе одржано је 07.04.2021. године у Београду 

на базену СЦ „Милан Гале Мушкатировић“. У великој конкуренцији најбољих пливача победника из свих 

округа Србије, нашу школу и град Београд на најбољи могући начин представљао је ученик четвртог 

разреда Олег Симовић, јер је и на овом такммичењу освојио I место у дисплини краул 50m са 

изванредним резултатом од 31,70s. 
 

 

 

https://www.jovanducic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/04/09/20210408_02.jpg


 

Веће физичког и здр. васпитања 

Давид Рађеновић 

 

10.04.2021. 

Током марта 2021. године су седмаци наше школе учествовали у пројекту „ДЕТЕКТИВСКА 

ПРИЧА“.  Аутори и реализатори овог пројекта су наставнице српског језика и књижевности Татјана 

Хаџић Јововић, математике Снежана Богићевић и Катарина Андонов, историје Весна Костић и хемије 

Јелена Муцић. 

Наставнице Весна Костић и Јелена Муцић су 9. 3. 2021. на Међународној конференцији „Дигитално 

образовање 2021“, коју су организовали Центар за образовне технологије на Западном Балкану у 

сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја; Заводом за унапређивање 

образовања и васпитања; Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања; Тимом за 

социјално укључивање и смањење сиромаштва и Фондацијом Петља, представиле 

пројекат „ДЕТЕКТИВСКА ПРИЧА“. 

 

 

 

 

 

https://www.jovanducic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/04/09/20210408_01.jpg


14.04.2021. 

Математичко такмичење „Мислиша“ 

Као и прошлих година, у нашој школи је организовано математичко такмичење „Мислиша“.  Учествовало 

је укупно 226 ученика од 1. до 4. разреда. 

Ове године чак два ученика ће учествовати на Републичком такмичењу које организује Математичко 

друштво „Архимедес“. 

Тара Ваљић II/4 и Олег Симовић IV/1, освојили су прво место, са максималних 60, односно, 100 поена. 

Другу награду су освојили: 
Гардијан Лука, Аџић Лука, Косић Софија, Михајловић Ђорђе, Перић Нина, Покимица Лана, Ристановић 

Валентина, Дамњановић Лена и Лазаревски Алек. 

 
 

Трећу награду су добили: 
Балош Лила, Булајић Никола, Вудраговић Михајло, Живковић Страхиња, Касалица Растко, Микић 

Тамара, Миловановић Теодора, Радишевић Никола, Чоловић Тамара и Илић Данило. 

Похвале су добили: 
Вучковић Петар, Димитријевић Михаило, Велић Павле, Голубовић Јаков Урош, Дробњаковић Миња, 

Лазовић Михајло, Семиз Петра, Симеуновић Михајло, Стојановић Атина, Требаљевац Елена, 

Анђелковић Петар, Богуновић Аника, Калач Зана, Костић Тихон, Ристић Искра, Требаљевац Наталија, 

Ковачевић Михаило, Нинковић Лука, Панић Василије и Рајић Петар. 

 

https://www.jovanducic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/04/15/20210414_02.jpg
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17.04.2021. 

 
 

17.04.2021. 

Радионица Народног музеја - Наслеђе Немањића 

Шестаци су се ближе упознали са значајем Мирослављевог јеванђеља, најважнијим портретима 

Немањића, накитом, печатима, иконама, митолошким представама на камену који су украшавали 

манастире, посуђем са двора Немањића и другим експонатима које им је кустос музеја стручно објаснила. 

Кустос Народног музеја је 14. априла 2021. године у Гугл учионици одржала радионицу на којој је 

упознала ученике шестог разреда са наслеђем Немањића. Након проучавања Немањића на часовима 

историје, књижевних дела у средњем веку на часовима српског језика и књижевности, грбова и застава 

на часовима ликовне културе, 

 

https://cuvamte.gov.rs/
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kао и материјалима који су се користили за израду средњовековног накита и новца на часовима Чувара 

природе, сада су могли да виде и највредније експонате који се чувају у Народном музеју, везане за овај 

период историје средњовековне Србије. 
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19.04.2021. 

МЕЂУШКОЛСКО БАДМИНТОН ТАКМИЧЕЊЕ 

У Националном бадминтон центру на Ади Циганлији, у суботу 6. марта 2021.године, одржано је прво 

Међушколско бадминтон такмичење за педесетак ученика из Београда, Новог Сада, Крушевца и Петровца 

на Млави. 

Турнир је организовао Бадминтон клуб Београд, под покровитељством Министарства омладине и спорта 

Републике Србије, Секретаријат за спорт и омладину града Београда, Бадминтон савез Србије и 

Бадминтон савез Београда уз многојбројне пријатеље. 

 
 

У категорији девојчице- 3.и 4. разред, ученица наше школе из одељења 3/1, Лина Спасић освојила је друго 

место. 

Браво Лина, поносни смо на тебе! 

Одељењски старешина: 

БраниславаЂорђевић 
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

„УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ“ 

„Пријатељи деце општине Нови Београд“ су у оквиру Плана рада за 2021.годину и Календара активности 

за школску 2020/2021. годину, расписали и реализовали онлине ликовни конкурс 27. “УСКРШЊЕ 

ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ“. На такмичење је стигло 247 радова ученика (један ученик – један рад) из свих 

20 основних школа општине Нови Београд и 10 предшколаца припремног предшколског програма. 

Учествовало је 78 проф. разредне наставе и проф. ликовне културе основних школа општине Нови 

Београд и 1 васпитач припремног предшколског програма. 

  

Ученици наше школе су постигли велики успех, ми им желимо све најбоље у даљем кругу такмичења. 

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ   
Ђорђе Чано 5/1 ПРВО МЕСТО (пласирао се на градско такмичење) 

Теодора Радојевић 6/3 ТРЕЋЕ МЕСТО (пласирала се на градско такмичење) 

ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ 
Василије Пипер 8/2 

Сара Дубока 3/2 

Ученици свих 20 основних школа Новог Београда ON LINE 27. ЛИКОВНОГ КОНКУРСА „УСКРШЊЕ 

ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ“ добиће: 

– ПРВО МЕСТО: Диплома + књига 

– ДРУГО МЕСТО: Диплома 

– ТРЕЋЕ МЕСТО: Диплома 

– ПОХВАЛА: Диплома-Похвала 

  

С обзиром на то да ове године због епидемиолошке ситуације није било такмичарског дела за најбоље 

осликано јаје, наставнице ликовне културе Јелена Мунђа Иванковић и Кристина Караклајић посебно 

похваљују следеће ученике за уложени труд да се и та категорија испоштује без обзира на само такмичење 

Лука Радовић 5/3 

Вук Радовић 5/3 

Сташа Поповић 5/3 

 

 

 

 



21.04.2021. 

КОНКУРС XXVI РЕПУБЛИЧКA СМОТРА ДЕЧЈЕГ МУЗИЧКОГ 

СТВАРАЛАШТВА 

«ДЕЦА КОМПОЗИТОРИ» ФЕДЕМУС 2021 

  

Покровитељи: Министарство просвете науке и технолошког развоја Републике Србије 
  

Нa 26. Републичком такмичењу дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори“ у организацији 

ФЕДЕМУС-а 2021, у великој конкуренцији основних и музичких школа Републике Србије, три ученика 

наше школе су освојилa сјајне пласмане. 

Прву Републичку награду је добио Oгњен Стојановић 7/1 у жанру „Eлектронска компјутерска 

композиција“ сa 95 бодова, Другу Републичку награду је освојио Илија Старчевић 5/3 у жанру 

„Инструментална композиција на добошу“ са 86 бодова, док je Другу Републичку награду oсвојила и 

ученица Николина Глушац 8/2 са својом инструменталном композицијом на бубњевима и 82 бода. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.04.2021. 

Онлајн изложба ускршњих радова 

 

У сусрет најлепшем хришћанском празнику, наша школа организовала је онлајн изложбу ускршњих 

радова. Христос Воскресе!  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.04.2021. 

ОДБОЈКА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

I МЕСТО 

 

29.4.2021. одржано је општинско такмичење у одбојци за девојчице и дечаке VII-VIII разред. 

Женска екипа наше школе је освојила I место и пласман на градско такмичење. 

  

Тим су чиниле: Бојана Беговић, Тара Аџић, Дуња Аћимов, Јана Барац, Ленка Шилобад (капитен), Јована 

Јовановић, Ена Томић, Сташа Лукић, Мина Иконов и наставник Давид Рађеновић. 

Мушка екипа у пратњи наставника Дарка Стевановића је освојила III место. 

                                                            Веће физичког и здравственог васпитања 

 

 

12.05.2021. 

Радионица Народног музеја 

Упознајте Народни музеј 

У оквиру пројекта ,,Водич кроз Београд” кустос Народног музеја је 20. априла 2021. године одржала 

радионицу преко ЗООМ платформе ученицима одељења III 4 на којој је упознала ученике са установом 

Народног музеја. 

Ученици су се ближе упознали са распоредом просторија са експонатима у музеју као и са неким 

поставкама које се у њему налазе. Највећу пажњу ученика је изазвала мумија. 

Након радионице, ученици су од кустоса добили материјал за самосталан рад. 

Учитељица 

Ивана Павковић 

https://www.jovanducic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/04/30/IMG_9682.jpg


12.05.2021. 

Дан планете Земље 

 
 

Дан планете Земље обележава се широм света од 1992. године када је на Конференцији УН о животној 

средини у Бразилу установљен дугорочни Програм промоције одрживог развоја. 

Ове године Дан планете Земље обележава се под слоганом: „Заједно можемо спречити надолазеће 

катастрофалне климатске промене и уништавања животне средине. Заједно можемо обновити нашу 

Земљу“. 

У нашој школи учитељи млађих разреда и боравка 22. и 23. априла организовали су низ радионица 

посвећених Дану планете Земље. Кроз различите активности учитељи су указали на важност заштите 

животне средине и скренули пажњу на које све начине деца могу утицати на заштиту наше планете. Неки 

од дечијих радова могу се видети на виртуелној изложби у наредном видеу. 

Организовале 

учитељице Ивана Павковић 

и Бранислава Ђорђевић 

 

 

 

 

 

 

 



17.05.2021. 

КОШАРКА 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 
Општинско такмичење у кошарци за дечаке VII-VIII разред одржано је 14.05.2021. у ОШ „20. октобар“. 

Екипа наше школе у пратњи наставника Дарка Стевановића освојила је пласман од 5. до 7. 

места.                           

Веће физичког васпитања и спорта 
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20.05.2021. 

Захвалница Народног музеја 

 
Поводом Дана Народног музеја, нашој школи је додељена захвалница за успешну сарадњу. У току ове 

школске године су кустоси музеја одржали више онлајн радионица на часовима разредне и предметне 

наставе (историја, српски језик и књижевност, ликовна култура, ЧОС…). Након радионица, ученици су 

стварали своја дела инспирисани делатношћу Вука Караџића и Доситеја Обрадовића, египатским 

хијероглифима, културним наслеђем Немањића… 
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28.05.2021. 

Упознајмо птице 

„Пријатељи деце општине Нови Београд“ су огранизовали онлајн конкурс „Упознајмо птице“ на који се 

пријавило 216 ученика. 

Наша школа је освојила прво и друго место и похвалу у конкуренцији старијих ученика и другу награду 

и похвалу у конкуренцији млађих ученика. 

Прва награда: Иван Хусановић 8-2 

Друга награда: Јања Дабовић 7-2 и Василије Пипер 8-2 

Похвала: Вук Радовић 5-3 

Друга награда: Лазар Глигоровски 4-2 

Похвала: Хана Опачић 4-4 

Желимо срећу свима који се такмиче даље на градском такмичењу! 

 

02.06.2021. 

Екологија и утицај човека на природу 

Тематски дан у одељењу 2/2 

У оквиру интегративне наставе у одељењу 2/2 одржан је тематски дан у коме су учествовали ученици 

током целог дана у обе групе. Интегрисани садржаји су брижљиво и систематски одабрани, компактни, 

међусобно повезани а синтетишу се у јединствену целину. Ученици су имали прилику да кроз глуму, 

истраживачко-занимљиве задатке, стваралачком маштом дођу до креативних решења. Своје учешће 

обележили су веома активно, радознало и посвећено. Интегрисани дан посетили су представници школе 

и наставници. Оваквим приступом уоквирена је једна тематска целина „Разноврсност природе“ а кроз 

питања и одговоре које смо добили један су у низу занимљивости о природи и њеној заштити као вечитој 

теми. 

 
Хвала свима који су показали интересовање и дали свој допринос. 

Учитељица Милена Станојевић 

 

 



03.06.2021. 

Плесно такмичење 

На Плесном такмичењу 5678 -Хилтон Београд 2021, ученице наше школе постигле су запажен успех и 

освојиле четири прва места. 

Прво место: 
 Сара Булајић 1/2 

 Нина Влачић- 2/2 

 Петра Семиз 2/2 

 Вања Јовановић 2/4) 

Прво место: 

групне кореографије „Војска“ 
(Групне кореографије ученице: Ања Мирковић 2/2, Јована Шућур 2/2 , Ива Матутиновић 2/2). 

Кореографија: Нина Булајић. 

Честитамо талентованим ученицима и желимо пуно успеха у даљем раду! 

 

 



04.06.2021. 

Општинско такмичење мали фудбал девојчице V-VI 

 

 

Општинско такмичење у малом фудбалу за ученике и ученице V и VI разреда одржано је 3.6.2021. у ОШ 

„Иван Гундулић“. 

Наша женска екипа је освојила I место и пласман на градско такмичење. 

Тим је наступио у саставу: Ива Мијаиловић, Маша Бубања, Јована Мијић, Вишња Аћимов, Звездана 

Машановић, Саша Томић, Кристина Здравковић, настаник Давид Рађеновић. 

Веће физичког и здрав. васпитања 
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04.06.2021. 

Општинско такмичење кошарка V - VI разред - дечаци 

Општинско такмичење у кошарци за дечаке V-VI разред одржано је 4.6.2021. године у ОШ „Драган 

Лукић“. 

Екипа наше школе освојила је 1. место. 

Тим су чинили: Андрија Савић, Михајло Игњатић, Душан Томанић, Александар Ашћерић, Сергеј 

Гавриловић, Ђорђе Милановић, Огњен Гавриловић и Богдан Чађеновић, у пратњи наставника Дарка 

Стевановића 

 
Веће физичког и здрав. васпитања 
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07.06.2021. 

Резултати државног такмичења из физике 

Одржано 29. 05. 2021. у Сокобањи 

 

Марић Ана 

7. разред 

ТРЕЋА НАГРАДА 
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Давидовић Димитрије 

6. разред 

ТРЕЋА НАГРАДА 

 

 

08.06.2021. 

Одбојка Општинско такмичење - Девојчице V/VI разред 

Општинско такмичење у одбојци за девојчице V/VI разред организовано је у нашој школи 8.6.2021. 

године. У фер и спортској атмосфери, поштујући епидемиолошке мере, промовисани су: физичка 

активност, вежбање, спорт, дружење. 

1. место ОШ „Радоје Домановић“ 

2. место ОШ „20. октобар“ 

3. место ОШ „Јован Дучић“ 

https://www.jovanducic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/07/20210607_02_08.jpg
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Екипа наше школе наступила је уследећем саставу: Нађа Латиновић, Наташа Ковачевић, Маша 

Бубања,  Миња Бојанић, Ива Мијаиловић, Тијана Кркаловић, Вишња Аћимов, Нина Касалица, Лола 

Ђорђевић, Ања Бобић, Николина Прекић, Сташа Поповић, наставник Давид Рађеновић. 

Веће физичког и здрав. васпитања 

 

10.06.2021. 

Градско такмичење мали фудбал девојчице V-VI 

 
Градско такмичење у малом фудбалу за ученице V и VI разреда одржано је 10.6.2021. на Ади циганлији 

у организацији Београдске асоцијације за школски спорт. 

Наша екипа је освојила пласман од 5. до 8. места у конкуренцији 12 школа. 

Тим је наступио у саставу: Кристина Здравковић, Маша Бубања, Вишња Аћимов, Јована Мијић, Звездана 

Машановић, Саша Томић, Ива Мијаиловић и настаник Давид Рађеновић. 

Веће физичког и здрав. васпитања 
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14.06.2021. 

Винча у нашој учионици 

 

У овогодишњој учионици одељења 4/4 у оквиру Тематског дана – Прошлост, организована је посета и 

интерактивно предавање археолога Јелене Ристић – Опачић (мама наше другарице Хане). Прича како је 

постала археолог и како је изгледао рад у археолошком налазишту Винча, па све до фантастичног начина 

спајања старог предмета инспирисао је децу да поставе многа питања на која су једва чекала одговоре. 

Слике и књиге које откривају тајне овог налазишта деци су мамилa осмехе и невероватно одушевљење. 

Најинтересантнији део био је спајање делова посуде, коју је из налазишта донела Јелена. Научили су како 

да препознају делове који припадају одређеном предмету, како се спајају и када одлазе на изложбу. 

Деца су била одушевљена са оним што су сазнали тог дана и једва чекају прилику да обиђу Винчу. 

Хвала мами што нам је пружила прилику да сазнамо неке тајне овог необичног занимања и налазишта 

Винча. 

учитељица Маја Николић 

14.06.2021. 

Енциклопедија биљака одељења III/2 

 

Ученици III/2, учитељице Маје Сарић, у оквиру пројектне наставе, истраживали су биљке и направили 

интересантну енциклопедију. Остварена је међупредметна корелација са природом и друштвом за трећи 

разред, као и са ликовном културом. Ученици су са великим задовољством радили своје радове, јер су 

имали прилику да сами одаберу биљне врсте које желе да истраже, опишу и прикажу цртежом. 

 
 

 



15.06.2021. 

Градско такмичење кошарка дечаци V-VI 

Градско такмичење у кошарци за ученике V и VI разреда одржано је 15.6.2021. год. у спортској хали 

Шумице, у организацији Београдске асоцијације за школски спорт. 

Екипа наше школе је одличним играма стигла до полуфинала и освојила је 4. место у великој 

конкуренцији од 14 школа победника својих општина. 

Ученици који су ишли у школу тог дана, на часовима физичког и грађанског васпитања могли су да прате 

директан пренос свих утакмица наше школе на youtube каналу, преко мобилних телефона, компјутера… 

Тим је наступио у саставу: Андрија Савић, Михајло Игњатић, Душан Томанић, Александар Ашћерић, 

Сергеј Гавриловић, Ђорђе Милановић, Огњен Гавриловић, Милош Стевановић и Богдан Чађеновић, у 

пратњи наставника Дарка Стевановића. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ђак генерације 

 

 

 

Наталија Здравковић, ученица VIII/2, изабрана је за ученицу генерације. У току школовања, 

освојила је многобројне награде: 

1. место на општинском такмичењу из историје 

3. место на градском такмичењу из историје 

3. место на општинском такмичењу из историје 

3. место на општинском такмичењу из хемије 

3. место на општинском такмичењу из српског језика 

 

 

 

 

 

 



Спортиста генерације 

 

 

 

 Миа Недељковић, ученица VIII/2, изабрана је за спортисту генерације. У току школовања је 

представљала школу на атлетским такмичењима на општинском нивоу и у екипним спортовима. 

2017/2018. године: 3. место на општинском такмичењу из кошарке – прва постава 

2018/2019. године: 1. место на општинском такмичењу из атлетике штафета 4х100 метара 

3. место на екипном такмичењу из атлетике 

2. место на општинском такмичењу из рукомета – капитен и најбољи стрелац 

2019/2020. године: 2. место на општинском из рукомета – капитен и најбољи стрелац  

 

.  

 


