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*Летопис*
Од шк. 2013/14. год. школа је дужна да води летопис за сваку школску годину.
Летопис садржи активности школе и реализацију образовно-васпитног рада. Наша
школа од самог оснивања уредно бележи сва дешавања на крају сваке школске године.
Преко деведесет, углавном ваннаставних активности у шк. 2016/17. год. говори да
школа живи један квалитетан живот, пун различитих дешавања.
Аутор- Милена Џамић
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Летописи школе су записи које су писали учитељи и
наставници. Често су настали записивањем казивања директних
учесника или преко посредника. Тако су сачињени записи о
настанку школа и описи историјских догађаја.
Након формирања осмогодишњих основних школа после Другог
светског рата наставак записа у летописима школа су обављали
директори школа. Бележени су сви важни догађаји у школи. Тако
су често записавани резултати на такмичењима, успех у
целокупном образовно васпитном раду у средини и запис свих
радника школе који су радили у одређеном времену. Као писани
документи, летописи се користе као историјска и културна грађа,
документаришући трагове радa и живота у једном прошлом
времену.
Као писани документ, летописи се користе као историјска и
културна грађа, документујући трагове рада и живота у једном
прошлом времену.
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*Лична карта школе*

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
НАЗИВ ШКОЛЕ

Основна школа „Данило Киш“

АДРЕСА

Генерала Штефаника 6

ТЕЛЕФОН

011-7856-845

ВЕБ-САЈТ

www.osdanilokis.edu.rs

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

osdanilokis@gmail.com

ДАН ШКОЛЕ

22. фебруар, Дан рођења Данила Киша

ЛОГО ШКОЛЕ

ПОВРШИНА ОБЈЕКТА

5509 м2

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

Кошаркашки терен, фудбалски терен, атлетска
стаза, летња учионица

НАСТАВА

Jeдна смена

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Планирано осам група

ЈЕЗИК НАСТАВЕ

Српски

Школска
година
2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.

Разред
1-8
1-8
1-8

Број
одељења
16
22
29

Број ученика
на почетку
354
602
778

Број ученика
на крају
378
613
780
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Материјално технички услови рада – школска зграда
Основна школа „Данило Киш“ располаже једном зградом која је направљена 2014. године.
Зграда обједињује 24 учионице опште намене са 8 учионицa специјализоване намене
(техничко, информатика, музичко, ликовно, физика, хемија, биологија, географија), 2 кабинета за
наставна средства за ученике нижих разреда, 1 учионицу намењену за наставу изборног предмета
(веронауке или грађанског васпитања) и 2 припремне просторије.
Предвиђено је да разреди од 1 - 4. буду у засебном корпусу зграде (ламела 1) тако да је по 4
учионице предвиђено у приземљу, на првом и другом спрату.
Део школског објекта за наставу виших разреда (од 5. до 8. ) је организован у засебном делу
објекта (ламела 3) с тим да су у приземљу две учионице за наставу техничког образовања са
радионицом и учионица за музичко са припадајућом припремном просторијом, учионица за ликовно
са припадајућом припремном просторијом и учионице за информатику са припремном просторијом.
Централни хол обухвата: трем главног улаза са приступном рампом, лифт, централни хол са
портиром и дежурним ученицима, двококрако степениште за спрат, део за прање руку испред
трпезарије, трпезарију са 88 места и кухиња, излаз у двориште.
Крило виших разреда са вертикалном комуникацијом за спрат обухвата: двокрако степениште
за спрат и силаз у техничку (порумску) етажу, специјализовану учионица за музичко, кабинет за
наставна средства за наставу музичког и ликовног, учионицу за ликовно, две учионице - радионице
за наставу техничког образовања, припремну просторија за потребе наставе техничког образовања,
две учионице за информатику, припремну просторија за информатику, предпростор тоалета за
ученице са 2 лавабоа, 4 WC кабине за девојчице, предпростор тоалета за ученике са 2 лавабоа, 2 WC
кабине и 4 писоара, простор за трокадером, кабину за ученике са инвалидитетом, просторију за
електроорман, учионица уз улазни део у ово крило предвиђена је за наставу изборног предмета за
ниже разреде.
Крило објекта са општим учионицама нижих разреда обухвата: комуникацију, двокрако
степениште за спрат, 4 опште учионице, предпростор тоалета за ученице са 2 лавабоа, 3 WC кабине
за девојчице, предпростор тоалета за ученике са 2 лавабоа, 2 WC кабине и 3 писоара, кабину за
ученике са инвалидитетом, просторију за електроорман.
Трпезарија са пратећим садржајима обухвата: трпезарију са 22 стола тј. 88 места за седење,
економски улаз за дистрибутивну кухињу и улаз/излаз за изношење смећа, чист и прљав ходник,
гардеробу са тушем и WC кабином за запослене, просторију за трокадеро, канцеларију шефа кухиње,
просторију за одмор, дистрибутивну кухиња са свим неопходним просторима за сервисирање, прање
и одлагање.
Фискултурна сала са пратећим садржајима обухвата: два излаза у двориште, фискултурну салу
величине 16 х 30 м, справарницу, чист ходник ка сали и прљав ходник до гардероба, гардеробу са
тушевима и WC кабинама за девојчице, гардеробу са тушевима и WC кабинама за дечаке, кабинет
наставника физичког са WC кабинама, просторију за чистачице са тоалетом, техничку просторију,
помоћну просторију.
Преглед садржаја првог спрата: простор за наставнике (директор, секретар, зборница,
администрација), организован је у оквиру првог спрата, где су и просторије за здравствену заштиту
ученика (педагог, псилогог), као и тоалети за запослене, и кабинет за наставна средства за ученике
нижих разреда.
Крило објекта виших разреда са вертикалном комуникацијом за спрат обухвата: двокрако
степениште за спрат, седам учионица опште намене, три специјализоване учионице, за: хемију,
бологију и физику, кабинет за наставна средства за наставу хемије, кабинет за наставна средства за
наставу биологије, кабинет за наставна средства за наставу физику, предпростор тоалета за ученице
са 3 лавабоа, 6 WC кабина за девојчице, предпростор тоалета за ученике са 3 лавабоа, 3 WC кабине и
6 писоара, простор са трокадером, кабину за ученике са инвалидитетом, просторију за електроорман.
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Управа школе, социјална и здравствена заштита ученика: комуникација, зборница, директор
школе, секретар школе, администрација школе, педагог, психолог, приручна кухиња за наставно
особље, предпростор женског тоалета, женски тоалет, предпростор мушког тоалета, мушки тоалет.
Хол обухвата: комуникацију, централни хол, двокрако степениште за други спрат, кабинет за
наставна средства за ниже разреде, лифт, просторију за електроорман.
Преглед садржаја другог спрата
Крило објекта виших разреда са вертикалном комуникацијом за спрат обухвата:
комуникацију, седам учионица опште намене, једну специјализовану учионицу за географију,
кабинет за географију, предпростор тоалета за ученице са 3 лавабоа, шест WC кабина за девојчице,
предпростор тоалета за ученике са 3 лавабоа, три WC кабине и шест писоара, кабину за ученике са
инвалидитетом, просторију са трокадером, 2 кабинета за наставна средства опште намене, просторију
за електроорман.
Крило са свечаном салом обухвата: комуникацију, библиотеку, медијатеку са 20 места,
свечану салу са 80 места, просторију за ав опрему, лекара са чекаоницом, предпростор женског
тоалета, женски тоалет, предпростор мушког тоалета, мушки тоалет, просторију са трокадером.
Преглед садржаја подрума: комуникација, домар, радионица домара, просторија за инвентар,
топлотна подстаница.
Главно школско двориште, спортски терени са трибинама пројектовани су у западном и
средишњем делу комплекса. Предвиђен је терен за одбојку, рукомет и кошарку, атлетска стаза и
трибине уз већи терен, као и стаза за скок у даљ. Травнате површине за ниже разреде налазе се на
јужној страни комплекса, које пресеца поплочана стаза са мањим поплочаним сегментима за одмор.
Овако организован школски комплекс омогућава да се сачува постојеће зеленило, али и да се дуж
граница парцеле развија заштитно зеленило, а да сам објекат основне школе заузима мањи део
укупне површине дате парцеле.
Опремљеност зграде
Оснивање и почетак рада школе прати и одговарајуће опремање намештајем, наставним
средствима, уређајима, реквизитима, алатима и машинама. У претходној школској години кабинети,
као и учионице млађих разреда и продуженог боравка, су делимично опремљене неопходним
наставним средствима.
Наредни период биће посвећен континуираној набавци потребног материјала и средстава за
квалитетнији и свеобухватнији рад.

*Запослени у школи*
Број и структура запослених у школи
*Управа школе*
Данијела Чоловић, директор школе
Снежана Стошић, секретар школе
Сања Милановић, шеф рачуноводства
Снежана Милић, административно-финансијски радник
*Стручни сарадници*
Јелена Шипка, педагог школе
Марина Станковић, библиотекар
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*Наставници*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЗАНИМАЊЕ

ОДЕЉЕНСКИ
СТАРЕШИНА

Александра Вујатовић
Александра Ђорђевић
Ана Тодосијевић
Ангелина Мирковић
Анђелка Мирковић
Биљана Раичевић
Бојана Блажевић
Бранислава Врбашки
Вера Стојисављевић
Далиборка Павић
Данијела Маниташевић
Данка Нововић
Диана Чумић
Драгана Ђорђевић-Фиданов
Душица Пецељ
Зоран Богатиновић
Иван Пузовић
Ивана Драгутиновић
Ивана Танасић
Ивана Станковић
Ивона Ђукић
Јелена Ђурић
Јелена Калезић
Јелена Филиповић
Љубица Тадић
Маја Николић
Марија Јовановић
Маријана Кљајевић
Марика Миловановић
Марина Јованов
Марина Личина
Милена Лутовац
Милена Џамић
Милијана Вујаклија
Милица Дувњак
Милица Миљковић
Мирјана Станковић
Мирјана Станковић
Мирјана Шеша
Наташа Илић

проф.разр.наст.
проф.енг.језика
проф.разр.наст.
проф.разр.наст.
проф.матем.
проф.разр.наст.
проф.разр.наст.
проф.матем.
проф.хемије
проф.разр.наст.
проф.разр.наст.
проф.српског ј.
проф.разр.наст.
проф.муз.култ.
проф.геогр.
проф. ТИО
проф.физ.васп.
проф.разр.наст.
проф.разр.наст.
проф.разр.наст.
проф.српског ј.
проф.српског ј.
проф.истор.
проф.разр.наст.
проф.разр.наст.
проф.разр.наст.
проф.разр.наст.
проф.разр.наст.
проф.физике
проф.разр.наст.
проф.разр.наст.
проф.разр.наст.
проф.разр.наст.
проф.енг.језика
проф.разр.наст.
проф.енг.језика
проф.разр.наст.
проф.разр.наст.
проф.разр.наст.
проф.биологије

4.3
1.5
3.3
5.1
2.6
3.1
7.2
одсуство
1.1
7.1
3.2

5.3
8.1
одсуство
одсуство
боравак

5.2
боравак
боравак
4.2
одсуство
1.2
2.4
3.4
4.1
2.2
одсуство
1.4
боравак
боравак
1.6
одсуство
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Наташа Јевтић
Наташа Радивојевић
Наташа Сарић
Невена Чавић
Николина Рацковић
Олгица Рабреновић
Сања Станишић
Светлана Петровић
Слађана Миливојевић
Слободан Бекоња
Сњежана Чворовић
Соња Николић
Софија Љубинковић
Татјана Магдаленић

проф.физ.васп.
проф.немачког ј.
проф.енг.језика
проф.разр.наст.
проф.немачког ј.
проф.биологије
проф.верске н.
проф. ТИО
проф.геогр.
проф. ТИО
проф.разр.наст.
проф.разр.наст.
наст.лик.култ.
проф.разр.наст.

6.1
6.2
1.3

8.2

2.5
2.1
6.3
2.3

*Помоћно-техничко особље*
Име и презиме

Радно место

Светислав Вранић

домар

Недељко Чоловић

домар

Славојка Млинар

сервирка

Јелена Васић

спремачица

Радица Полић

спремачица

Веселинка Тодоровић

спремачица

Драгана Петровић

спремачица

Драгана Јоветић

спремачица

Ђеваира Мухареми

спремачица

Верица Аџамовић

спремачица

Марина Шошкић

спремачица

Гордана Никитовић

спремачица

Мирјана Стојановић-Зулфикари

спремачица

Лидија Ковачевић

спремачица

Марија Чапрић
(Јасмина Познановић)

спремачица
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*Структура ученика на почетку школске 2017/2018.године*
ОДЕЉЕЊЕ

УКУПАН
БРОЈ
УЧЕНИКА

ДЕЧАЦИ

ДЕВОЈЧИЦЕ

УКУПНО

1,1

30

17

13

173

1,2

29

17

12

1,3

29

16

13

1,4

29

17

12

1,5

27

17

10

1,6

29

12

17

2,1

29

15

14

2,2

30

16

14

2,3

30

14

16

2,4

26

13

13

2,5

30

15

15

2,6

29

14

15

3,1

29

14

15

3,2

29

12

17

3,3

30

17

13

3,4

29

13

16

4,1

28

14

14

4,2

30

16

14

4,3

26

17

9

5,1

21

11

10

5,2

22

13

9

5,3

22

12

10

6,1

22

12

10

6,2

22

14

8

6,3

22

12

10

7,1

23

12

11

7,2

28

18

10

8,1

24

14

10

8,2

24

14

10

УКУПНО

778

418

360

174

117

84

65

66

51
48

778
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*Школски каледнар*
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Активности у првом полугодишту!
*СЕПТЕМБАР*
Свечани пријем првака!

Наши ученициц, предвођени својим наставницима и учитељимам, били су веома активни током
читаве школске године. Активности су се одвијале у школи и ван ње.
Првог дана школе организован је свечани пријем првака. Нашу школу је обогатила нова
генерација насмејаних првачића. За њих је припремљена свечана приредба, а реализовали су је
прошлогодишњи прваци.
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*ОКТОБАР*
*Дани европске баштине на Вождовцу*

Завршни део манифестације „Дани европске баштине на Вождовцу“ одржан је у ОШ „Змај Јова
Јовановић“, где је приказан културно уметнички програм ученика и наставника ове школе, као и
школа „Данило Киш“ и „Карађорђе“.
Учитељице: Невена Чавић и Мирјана Шеша
*Радост Европе*
Традиционална манифестација Радост Европе 47.пут одржана је у Београду од 2. до 5.
октобра 2016.године.
Наши ученици имали су прилику да упознају своје вршњаке из Турске. Заједно су
учествовали у активностима које је организовао Дечији културни центар Београд.
Као добри домаћини ученици наше школе приредили су приредбу којом су новим
другарима пожелели срећан пут.

Наставник-координатор:Наташа Сарић
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА
Понедељак – Ревија шешира.

Уторак - У оквиру Дечије недеље организовано спортско такмичење за ученике млађих
разреда.

Среда- Приредба за прваке.
Четвртак -Представљање првака и учлањивање у Дечији савез.

Петак - Друштвене игре између родитеља и деце
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*НАШИ ДЕЛФИНИ*
Градско такмичење у пливању одржано је
5.10.2016.године у Београду на базенима СЦ 11.априла.
Наша школа је имала шест предствника у три
категорије. Уна Јеличић и Тодор Попов (I и II), Лука
Гладовић и Петар Попов (III и IV) Миљана Бозало и
Ана Видовић (V иVI).
Уна Јеличић је у својој категорији освојила 1.
место (делфин стил) и Лука Гладовић у својој
категорији (краул стил). Овим резултатима Лука
Гладовић се пласирао на Републичко такмичење.

Наставник: Наташа Јевтић

*Међународни дан старијих*
Међународни дан старијих је и ове године обележен у одељењу III₁. Баке и деке су били
главни гости и уживали су у наступима њихових унука. Ученици су песмом, игром и глумом
угостили своје баке и деке. Приредба је завршена већ по традицији, укусним колачима које
су баке и деке донели.

Бојана Блажевић
Одељење 2/4 је Дан старих обележило приредбом за баке и деке.
Приредба је посећена у великом броју, што је помогло успешној реализацији исте.

Maрина Јованов
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*Доситејево перо*

Наши ученици учествовали су у јединственом дечјем жирију- критика "Доситејево перо".
Поносни смо на њих.
Марина Станковић
*Дан здраве хране*

Ученици III₁ обележили Дан здраве хране. За ужину су понели воће и на часу одељењске
заједнице су у групама израђивали плакате.

Бојана Блажевић
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*ИЗЛЕТИ ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ*
ПОЛУДНЕВНИ ИЗЛЕТ – ПРВИ РАЗРЕД
Ученици првог разреда су у четвртак 20.октобра 2016.године са другарима и учитељицама ишли на
свој први заједнички излет. Toм приликом обишли су Ботаничку башту, Музеј ПТТ-а и цркву Светог
Марка. Уживали су у дружењу,
игри и спортским активностима организованим у Ташмајданском парку.
Учитељице првог разреда
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Ученици другог разреда ишли су на излет 31.октобра 2016. Посетили смо Ботаничку башту,
Железнички музеј и цркву Светог Марка.

Учитељице другог разреда
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ТРЕЋИ РАЗРЕД
Ученици су уживали у посети Етнографском и Природњачком музеју. Ништа мање нисмо
уживали и у обиласку Калемегдана.

Учитељице трећег разреда
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Ученици четвртих разреда су последње седмице октобра ишли на полудневни излет.
Обишли су: Цркву Св. А. Невског, Музеј науке и технике, Цркву Ружицу, прошетали Калемегданом
где су се дружили и играли.
Према њиховим речима најзанимљивије им је било у Музеју науке и технике где су се
непосредно сусрели и експериментисали са феноменима из области електронике, физике, логике,
математике, доживели оптичке варке и проверили свој осећај за равнотежу, видели како су некада
изгледали телевизори, веш машине, фрижидери и још много других предмета и апарата.
Многе је очарала и јединственост Цркве Ружице.

Учитељице четвртих разреда.
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*ЦРВЕНИ КРСТ- РАДИОНИЦА ЧУВАЈ СЕ ТИ!*
Црвени крст Вождовца је у протеклој недељи спровео информативне радионице за ученике
другог и трећег разреда. Тренери и вршњачки едукатори су на интерактиван начин
ученицима приближили и појаснили озбиљност овог великог друштвеног проблема.
Ученицима је кроз инсерте из анимираног филма "Пинокио", објашњавано како могу да
препознају овај проблем и како да се заштите.

Координатор Црвеног крста- Милена Џамић

*Сајам књига*
Три седмака и две осмакиње присуствовали су промоцији књиге "Волим те Сандра, ако није
проблем" aутора Зорана Божовића.

Марина Станковић
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*НОВЕМБАР*
*Међуодељењско дружење*
Ученици III-1 посетили су одељење III-4 и у оквиру предмета Чувари природе успешно су
представили два реферата. На тај начин су заједно нешто више сазнали и научили.

Учитељице Бојана Блажевић и Марина Личина
Ученици III4 у посети III1 i III3 представиљају шта су научили о Марку Краљевићу.

Учитељица Марина Личина
„ПАЖЉИВКОВА ПРАВИЛА“ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ВОЖДОВАЧКИХ ПРВАКА
Ученици првог разреда наше школе, као и ђаци прваци свих вождовачких основних школа,
присуствовали су забавно-едукативној представи у Спортском центру Шумице. Том приликом
добили су флуоресцентне наруквице и приручник „Пажљивкова правила у саобраћају“, помоћу којег
ће моћи да се упознају са основним правилима понашања у саобраћају. Програм организовала
Агенција за безбедност саобраћаја и ГО Вождовац.
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*ТЕМАТСКИ ДАН- ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ*
Ученици другог разреда посветили су дан нашем великану Вуку Стефановићу Караџићу.
СРПСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИКА

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Учитељице: Николић Соња, Милена Џамић и Марина Јованов
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*Ликовни конкурс "Илустровање песама Јове Јовановића Змаја" *
У организацији Друштва учитеља Београда и банке Societe generale у школи је одржан ликовни
конкурс са темом ,,Илустровање песама Јована Јовановића Змаја’’. Учитељице су првацима
прочитале песму и дале потребна упутства, а онда су прваци веома предано кренули са
приказивањем свог доживљаја песме.
Жири у саставу наставнице Софије Љубинковић, библиотекарке Марине Станковић и
представника из банке је изабрао четири најбоља рада, који ће бити публиковани у пригодној збирци.
Остали радови, који су ушли у ужи избор, биће изложени у неком од простора на општини Вождовац
и у холу наше школе.
Најбоља четири рада, по мишљењу жирија, су радови следећих ученика: Лана Ђоковић, ученица
1/3 одељења; , Миа Скурић ученица 1/3 одељења; Андреа Вељовић, ученице 1/5 одељења и Милице
Петковић, ученице 1/6 одељења.
С обзиром да се поменута четири рада не налазе у школи, објављујемо их на нашем сајту.

Прваци су показали велику разумевање задате теме и озбиљност у раду.

Координатор Друштва учитеља Београда и организатор: Милена Џамић
Реализатори: Учитељице првих разреда
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*СОКО ШТАРК*
Ученици III₁ посетили фабрику слаткиша СОКО ШТАРК. Обишли смо фабричке хале и
упознали се са процесом производње популарних бананица и других слаткиша. Ученици су стекли
основна знања о изради чоколаде и сами направили по једну чоколаду.
На поклон ученици добили пакетиће слаткиша и фотографију са маскотом Соко Штарка. Са
нама је ишла и наставница Милица Миљојковић.

Учитељица Бојана Блажевић
*ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ДИЈАБЕТЕСА*
Поводом обележавања Светског дана борбе против дијабетеса, у четвртак 17. 11. 2016. године,
ученици 3. 4 и 5. разреда упознати су колико су за правилан развој деце важни здрав начин исхране и
бављење спортом, кроз кратко предавање и спортске активности на часу физичког васпитања.
Наставници су, такође, кроз предавање упознати са начином препознавања симптома дијабетеса и
правилним поступањем у случају појаве симптома. Активности су организоване у сарадњи са
Фудбалским клубом Вашариште из Крагујевца и Wiener Stadtische osiguranje.
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*Наш делфин!*
Лука Гладовић ученик наше школе освојио је 5. место на Дрржавном првенству у пливању.

*Тематски дан*
Данас је у IV3 одржан тематски дан – сви часови су били повезани једном заједничком темом. Идеја
водиља је интердисциплинарни приступ наставној теми који ученика наводи на трансфер знања из
једног предмета у други, подстиче га на повезивање знања стеченог у различитим областима живота
као и стицање нових, квалитетнијих и трајнијих знаања, а то васпитно делује на његову личност јер
га учи сналажљивости и примењивања наученог у пракси.
Српски језик, Математика и Ликовна култура повезани су текстом ,,Прича о дечаку и Месецу'',
математичким задацима у којима је Месец био ,,главни лик''. Имали смо и госте – Директорку, ПП
службу и наставнике наше школе.На самом крају уживали смо уз музику у којој је мотив такође
Месец. Дан се завршио певањем ,,Ајде Като, ајде злато'' уз караоке.

Учитељица Александра Вујатовић
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*Изложба*
Одељење 2/4 је 22. и 23.11.2016.године посетило Историјски музеј у Београду, изложбе Светом Сави,
Михајлу Пупину и Николи Тесли!
Деца су уживала и активно учествовала у експерименталној поставци изложбе. Највећу пажњу им је
привукао Пупинов телефон и 'речи које путују', рентгенски снимак, као и 'љуљашка у свемиру'.

Учитељица Марина Јованов

*ДЕЦЕМБАР*
*КОКТЕЛ БАЈКА*
Ученици драмске и плесне секције четвртог разреда још једном су показали своја
изванредна умећа и способности приредбом одржаној за ученике наше школе и за
родитеље. Уз много смеха и игре испраћени су и овај пут великим аплаузима!

Учитељице:
Милена Лутовац и Маја Николић
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*Пупин – од физичке ка духовној реалности*
У уторак 29. новембра 2016. године, ученици шестог разреда су у Историјском музеју Србије
посетили интерактивну изложбу „Пупин – од физичке ка духовној реалности“.

Наставнице: Јелена Калезић, Сања Станишић и Душица Пецељ

*Изложба дечјих радова*
У свечаној сали Градске општине Вождовац у суботу је приређена изложба радова ученика
првог разреда основних школа са територије Вождовца, који су учествовали у великом
ликовном конкурсу осликавања Песмарице Јована Јовановића Змаја. Ђаци прваци из
београдских основних школа радили су цртеже на задату тему – неку од песама првог писца
у српској књижевности који је писао песме за децу.
Основна идеја изложбе била је да се виде радови ђака првака који ће бити објављени, а
такође и оних којих неће бити у Песмарици.
Мали посетиоци изложбе, заједно са својим родитељима и учитељицама, могли су да
погледају бројне маштовито осликане радове ученика наше школе. Учитељица Невена
Чавић посетила је изложбу са својим ђацима.

ГО Вождовац је покровитељ, а организатори конкурса и изложбе су Societe Generale банке у
Србији и Друштво учитеља Београда, који су и издали Песмарицу Јована Јовановића Змаја.
Координатор Друштва учитеља Београда и организатор: Милена Џамић
Реализатори: Учитељице првих разреда
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*БАЗАР ПАЗАР*

Поводом новогодишњих празника Основна школа “Данило Киш” организује новогодишњи
базар
27.12.2016. године у 17 часова у холу школе. Посетите нас и уживајте у дечјим радовима!!!

*ТЕМАТСКИ ДАН – ПАДАЈТЕ ПАХУЉЕ, ДЕДА МРАЗ НАМ СТИЖЕ*

Ученици III₁ посветили дан зимским чаролијама.
Бојана Блажевић

*Клизање*
Последњи радни дан у овој календарској години IV3 завршило је на клизању. Чак и они који
су први пут на леду су проклизали и уживали! Било је неколико ,,уловљених зечева,, , тако
смо назвали наше падове. Зато смо учили и како да поступимо да спречимо ,,лов на зечеве,,.

Учитељица Александра Вујатовић
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*Позориште*
Ученици млађих разреда посетили су ДКЦ и одгледали представу ” Звонар Богородичине
цркве у новогодишњој ноћи“.

:-) Новогодишњи базар :-)
Ученици наше школе су и ове године одржали успешан базар.
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*ЈАНУАР*
*Приредбе*
Нова година ће, разуме се, стићи и онима који је не буду чекали. Међутим, сва чар и јесте у
чекању, а не у Новој години. Лепо је чекати нешто у шта сте сигурни да ће доћи. Чекали смо
у животу разне ствари, то сви знамо, а увек су нам и сигурно долазиле само Нове године.' Д.
Радовић
Одељење 2/4 је стару годину испратило, а Нову дочекало једном лепом приредбом. Након
приредбе је организована продајна изложба новогодишњих украса.

Учитељица Марина Јованов
Приредба која је била планирана за месец децембар је,стицајем оконости,морала бити
одложена.Победили смо вирус и још једном показали колико смо сјајни!Драмски
текстови,рецитације и песма су измамили много радости и осмеха на наша лица! Хвала
драгим родитељима на стрпљењу и на подршци!Срећни празници!:):):)

IV-1 и учитељица Милена Лутовац
И после много прочитаних бајки, ми и даље верујемо у Деда Мраза и новогодишњу
чаролију,а глумом и плесним кореографијама смо то и дочарали,па чак и да нам енглески
језик није "страна ствар" већ да га радо и вешто примењујемо.

Маја Николић и Милица Миљојковић
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Ученици 1/2 одељења на приредби су по први пут наступили као тим. Својој најдражој
публици приказали су "звездани плес",потрагу Деда Мраза за најлепшом јелком и поверили
им скривене новогодисње жеље. Хвала на дивном дружењу, задовољство је било
обострано!

Одељење 1/2 и уцитељица Маријана Кљајевић
Лепих жеља никад доста! Прилику да их упуте својим најдражима искористили су наши
најмлађи ђаци,прваци. Ученици I-1 су новогодишњом приредбом и феноменалним
наступом очарали и одушевили све присутне.
Све честитке!!!

Учитељица Данијела Маниташевић
,,Знање је богатство,, – показали су ученици IV3 кроз песму, плес, глуму, рецитовање,
свирање... Показали су и да је богатство у поштовању, разумевању, дружењу које се стиче не
само у школи него и на ваншколским активностима.
Честитам учесницима а Тијани Кнежевић и Владимиру Миладиновићу на помоћи у изради
сценографије.
Хвала!

Александра Вујатовић и IV3
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*ФЕБРУАР*
*НАЈУСПЕШНИЈЕ ШКОЛЕ У СПОРТУ ДОБИЛЕ ЗАСЛУЖЕНЕ НАГРАДЕ*
Ученици седмог и осмог разреда наше школе присуствовали су и добили су пехар за освојено
друго место на општинском такмичењу.
Школско такмичење рецитатора
У школској библиотеци одржано је у среду 25. 1.2017. Школско такмичење
рецитатора.Учесници су били ученици наше школе, по један представник одељења I – VIII
разреда.
Богатством писане речи наметнули су жирију тежак задатак па је доделио по два прва места
у категорији млађег и старијег узраста.
Прво место и пласман на Општинско такмичење остварила је ученица I 6 Јоцић Марија
песмом Дејана Алексића ,,Посвађане ципеле`` (ментор – учитељ Мирјана Шеша)
Прво место школи припало је Субошић Јани, уч.III 1 песмом Бране Црнчевића ,,Љубоморно
дугме``(ментор-учитељ Бојана Блажевић)
Друго место освојио је Чоловић Сергеј, ученик I 4 интерпретацијом Женске ругалице аутора
Тода Николетића (ментор- учитељ Милица Дувњак)
Треће место припало је Данић Анђели, ученици IV 3 која је говорила песму ,,Баш важно``
Татјане Пуповац (ментор – учитељ Александра Вујатовић)
Старији узраст :
Прво место и пласман на Општинско такмичење остварио је Марјановић Никола , уч.VI 3
песмом ,,Не знам да се љубим`` Недељка Попадића (ментор – наставника Крунић Ана)
Прво место у школи припало је Радосављевић Ирини, уч.VI 1 за интерпретацију песме
Виолете Јовић ,,Неке важније ствари`` (ментор – наставник Ђукић Ивона)
Друго место освојила је Поповић Марија,уч VIII 1 за песму Сергеја Јесењина ,,Песма о
керуши``( ментор – наставник Нововић Данка )
Треће место заузела је Радосављевић Нађа са песмом Недељка Попадића ,,Неки те не воле
људи`
(ментор – наставник Нововић Данка)

Наставници српског и енглеског језика
Марина, Александра и Ивона

30

*Пројекат је реализова на еТвининг порталу. *
2016/17.
Аутор пројекта: Angela Lucia Capezzuto ISISS G.B. Novelli,Marcianise, Италија
Реализатор пројекта: Милена Џамић, ОШ „Данило Киш“,Србиј

О пројекту
It's that time of year again when our thoughts turn to love and a celebration of our relationship, or perhaps
hoped to receive the card from a secret admirer and start a new! You will not find any sweeter hearts of
those who themselves make for a loved one.
We will make tasks very easy thing to do for younger students and a little more demanding for the elderly.
For younger students, or as a competition to the whole school: Preparing the card with a heart that says I
love you loved one. This can be a mom, dad, sister, brother, grandmother, grandfather, teacher. Show love.
For older students: preparation of project PowerPoint or other Web 2.0 tools on Valentine's Day in your
country and your school by the end of February.

Циљеви
- Communication with students from other countries - learning how to say I love you in other languages.
- Preaparing decorations and cards at school - realization of the ideas students strengthen their sense of
responsibility for the project, expressing feelings and creativity;
- Preparation of documentation - in pictures and movies - the practical application of the latest technologies;
- Learning group work - with decorations and documentation to strengthen team spirit;

Радни поступак
The activity for the whole class or group
Prepare a large sign that says "I love (heart) my school," and everyone can put the name of the small hearts
until 14 February. Be creative.
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Older students can and make individual card, use a mobile app for its image and present whom they love to
write.
We would like to point out that this year's Valentine's Day is not only for lovers, but it's a love fest.
Let the heart be the sign of the project.
14 Feb. - preparing documents on the pictures or movies celebratons on Valentine's Day at school.
20 Feb. - Tthe best children's works and photographs of students who show love.
Mart - preparation of electronic magazines, e - book or film / day of love and lovers in generalin which we
will collected information.

Очекивани резултати
The project will develop the students' knowledge about Valentine traditions in other countries and give them
the ability to use a foreign language with students partner. Cards and decorations we will expand the
students artistic skills
*Реализација овог пројекта је остварена кроз ДРВО ЉУБАВИ. Ученици су исписивали поруке љубави на
папиру од срца и то смо качили на наше ДРВО ЖИВОТА!!! Ученици су са великим одушевљењем
исписивали поруке својим првим симпатијама, и писали шта је за њих љубав!

Реализатор пројекта: Милена Џамић, ОШ „Данило Киш“,Србија
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*Од семенке до биљке*
Ученици петог разреда, у току другог полугодишта, су имали активност ,,Од семенке до биљке“. Они
су у вештачким условима, покушали да добију биљке из семења које не успевају на нашем поднебљу.

Наставнице: Сања Станишић и Душица Пецељ
ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА
У свечаном расположењу ученици старијих обележили су своју школску славу,,Свети
Сава".Уз подршку вршњакиња из Основне школе ,,Јанко Веселиновић" које су биле гошће
нашег хора, чланови драмско-рецитаторске секције Стеван, Ирина, Анастасија, Милош,
Јана,Лара, Вања, Никола, Сандра и Милица приказали су у четири сцене пут Светог Саве и
непоколебљивост у жељи да нас обавеже да следимо његове идеје и ширимо љубав међу
собом. Посебно лепу тачку извели су чланови фолклорне секције, наши ученици млађих
разреда...
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Ивона Ђукић, Данка Нововић, Драгана Ђорђевић Фиданов

СВЕТИ САВА
Одељење 2/4 је Светог Саву обележило кроз тематски дан! Певали смо, цртали, упознавали
Немањиће кроз приче...

Учитељица Марина Јованов

*Дан општине Вождовац*
Ученици старијих разреда наше школе посетили су Општину Вождовац 13.12.2016. поводом
Дана општине. Наши вредни рецитатори Теодора Игњатовић, уч VI 1 , Вук Вукадиновић,
Милица Седларевић, уч V 3 као и Маша Станковић, уч VI 2 учествовaли су у рециталу
представивши се песмама о својој школи, нашој општини и насељу. Тако су присутни чули
њихово поетско виђење лика Степе Степановића, јунака нашег насеља, Вождовца, наше
школе.

Немерљив допринос свечаности дале су њихове старије другарице, матуранткиње VIII 1 Ана
Бујошевић и Нађа Радосављевић као и Марија Поповић VIII2 које су се представиле
интерпретацијама белоруских песника.
Ивона Ђукић и Данка Нововић
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*Тематски дан- Данило Киш*

Поводом рођендана школе, а у циљу остваривања међуразредне сарадње и комуникације,
ученици IV/2 су ученицима II/4 одржали увод у тематски дан - Данило Киш.
Учитељице:Маја Николић и Марина Јованов

*Обележавање Дана школе на часовима*
Ученици V 1 и V3 посветили су у среду 22.2.2017. час српског језика стваралаштву Данила
Киша и тиме дали креативни допринос обележавању тематског дана и прослави Дана
школе. Кроз читање одломка ,,Дечак и пас`` из романа ,,Рани јади`` и израду паноа о
стваралаштву савременог писца замислили су интервју и одговоре на пажљиво одабрана
питања. Написали су и писмо Данилу Кишу пожелевши да се упознају са његовим
књижевним стваралаштвом.

Ивона Ђукић
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*Дан школе „Данило Киш“

22.2.2017.*

Ове године Основна школа „Данило Киш“ је прославила свој трећи рођендан. Тема је била
„Радост је у осмеху...“
Ученици су припремили пригодан програм у коме су показали своје вештине у глуми,
певању, свирању и игри . Све нумере су нам поручиле да се треба радовати и уживати у свему
што радимо.
Шаљив садржај програма је учинио да се публика осећала веома пријатно што је показао и
њихов осмех на лицу.
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*Литерарни конкурс "Новогодишња чаролија"*
На традиционални Новогодишњи литерарни конкурс „Новогодишња чаролија“ који
расписује Дечји савез града Врања, стигло је укупно 1 637 радова. Ученици наше школе на
овом конкурсу освојили су II и III место.
Милан Шево ученик II2 освојио је друго место, учитељица Милена Џамић.

*МАРТ*
*Позориште за млађе разреде*
“Немањићи”
ПРИРЕДБА ЗА ДАН ЖЕНА
"Никад ми њено јело није било преслано, пудинг пресладак, хлеб бајат, шамар болан,
прекор злобан... Кад бих је сањао, тог дана бих добио крила. Знала је сваку моју тајну, иако
јој никад ништа нисам причао... Никада ми није рекла 'Не закасни', већ 'Добро је да си брзо
стигао'. Моја мајка... Никад ме ништа није учила...само сам је следио."

Одељење 2/4 је Дан жена обележило симболичном приредбом посвећеној мајкама.
Марина Јованов
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Међународни дан жена, 8. март,
обележили су ученици другог разреда.
Они су, заједно са својом учитељицом,
организовали приредбу за маме. Уз
рецитацију, глуму, песму и осмехе маме
су уживале у приредби. По завршетку
приредбе сви су били задовољни, о чему
су најбоље говорили широки осмеси на
лицу, како малишана, тако и њихових
мама.
Учитељица Милена Џамић

*Математичко такмичење "МИСЛИША 2017"*
Данас у нашој школи, 9.3.2017.године, одржано је математичко такмичење "Мислиша". На
такмичењу "Мислиша", који по једанаести пут организује Математичко друштво
"Архимедес", учествовали су ученици од другог до осмог разреда.
Према добијеним пропозицијама , ученици су решавали тестове са занимљивим
математичким задацима првенствено логичко-комбинаторног карактера, али у складу са
програмом математике и узрастом ученика. Тестови се прегледају и обрађују
у „Архимедесу“. Резултати такмичења биће најкасније до 15.4.2017.године.
Сви ученици су добили сертификат о учешћу и чланске карте „Архимедеса“ . Након обраде
резултата, најуспешнији ће добити похвале и награде за постигнуте резултате.
Координатор такмичења -Милена Џамић

*Сајам образовања*
10. и 11. априла 2017. ПО СВОЈОЈ МЕРИ ШКОЛУ ОДАБЕРИ
На београдском сајму у хали 5, одржаће се Сајам средњих стручних и уметничких школа у трајању
од 10-17 часова. Даваће се значајне информације ученицима VIII разреда и њиховим родитељима.
Добро дошли сви заинтересовани!

*Општинско такмичење математика*
Општинско такмичење из математике за ученике млађих разреда(трећи и четврти
разред) одржано је 25.2.2017.године у ОШ“Милан Ђ.Милићевић“.Учествовало је 11 ученика
наше школе.6 ученика је освојило награде,а три ученика су се пласирала на Градско
такмичење.
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ТРЕЋИ РАЗРЕД
Ђорђе Попов(3/4 учитељица Марина Личина) II НАГРАДА
Алекса Видовић(3/1 учитељица Бојана Блажевић) ) II НАГРАДА
Учествовали су и ученици Јана Николић(3/3 учитељица Ангелина Мирковић),
Максим Радић(3/3 учитељица Ангелина Мирковић) и Василије Богдановић(3/4 учитељица
Марина Личина)
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Марко Вуковић(4/1 учитељица Милена Лутовац) ) I НАГРАДА И ПЛАСМАН НА ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Теодора Ристић(4/1 учитељица Милена Лутовац) ) II НАГРАДА И ПЛАСМАН НА ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Николина Коларевић(4/1 учитељица Милена Лутовац) II НАГРАДА И ПЛАСМАН НА ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Александар Квас (4/2 учитељица Маја Николић) III НАГРАДА
Учествовали су и ученици Тара Дацић(4/3 учитељица Александра Вујатовић) и
Уна Станковић(4/2 учитељица Маја Николић)
На Општинском такмичењу из математике одржаном 25.2.2017. у ОШ "Бора Станковић" за
ученике виших разреда, учествовало је 12 ученика наше Школе. Поносно објавњујемо да је
10 ученика освојило награде, а њих 8 се пласирало на Градско такмичење.
ПЕТИ РАЗРЕД
Радивојевић Стеван (5/2) - II награда и пласман на Градско такмичење
Драга Марјановић (5/1) - II награда и пласман на Градско такмичење
Денис Шаботић (5/3) - II награда и пласман на Градско такмичење
Данило Илић (5/2) - II награда и пласман на Градско такмичење
Сташа Јањић (5/3) - III награда
ШЕСТИ РАЗРЕД
Петар Марјановић (6/1) - I награда и пласман на Градско такмичење
СЕДМИ РАЗРЕД
Уна Боровић (7/2) - II награда и пласман на Градско такмичење
Огњен Пантовић (7/1) - похвала и пласман на Градско такмичење
Петар Илић (7/1) - похвала и пласман на Градско такмичење
На такмичењу су учествовали и ученици Михајло Данић (6/1) и Александра Буквић (8/2).
Свим ученицима честитамо и желимо им што бољи успех на Градском такмичењу.
Анђелка Мирковић и Бранислава Врбашки
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Рециклирај – доминирај
Поштовани родитељи,
Наша школа се укључила у пројекат „Рециклирај – доминирај“.
Реализује се у сарадњи са Европским омладинским центром, компанијом НИС и ЈКП Градска
чистоћа.
Пројекат има за циљ унапређење и ширење знања ученика о потреби и неопходности промене у
поступању са амбалажним отпадом (папир, картон, ПЕТ амбалажа, лименке, најлон), а који
настаје у домаћинству, као и у погледу коришћења и чувања природних ресурса.
Такође, циљ прикупљања отпада је и међушколско такмичење. У холу испред фискултурне
сале постављене су канте где се одлаже отпад.
Помозите нам да будемо најбољи!

*Пројекат је реализова на еТвининг порталу. *
2016/17.

Аутор пројекта: Сања Прибаковић OШ ,,Рада Миљојковић''Јагодина , Србија
Реализатор пројекта: Милена Џамић, OШ “Данило Киш“, Србија
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*International Women's Day -Mother's day*
О ПРОЈЕКТУ
Majčin dan ili Dan majki je proslava u čast majki, majčinstva, majčinih veza sa
decom, kao i uticaj majke u društvu. Slavi se različitim danima u mnogim
delovima sveta, najčešće u mesecu martu.
Iskoristićemo ovo vrijeme da zahvalimo svojim mamama i bakama na svemu sto
su uradile za nas.Zahvaljujući majci došli smo na ovaj svijet i zbog toga joj
trebamo biti beskrajno zahvalni, ne samo na današnji dan već cio život.
Циљеви
Kod učenika će se razviti osjećaj pripadnosti porodičnoj zajednici.
Akcenat će biti na socio emocionalnom razvojnom aspektu.
Aktivnosti će biti prilagođene uzrastu,
Djeca ce raditi likovne i muzičke aktivnosti,kao i grafomotoričke aktivnosti.
Радни поступак
Sa partnerskom skolom ću saradjivati svakodnevno na projektu.
Podjelićemo zaduzenja,aktivnosti ćemo predstavljati na projektnom dnevniku.
Очекивани резултати
Ovim projektom steći ćemo novo znanje kako učenici tako i učesnici projekta.
*Први део пројекта се односио на писање песама о мама. Моји
ученици су написали песме за своје маме.
*Песме смо ставили у мају саксију коју смо украсили са различитим
украсима. Неке од песмама су послате на литерарне кокнкурсе широм
Европе.
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*други део пројекта се односио на цртање портрета својих мама. У част
Дана жена, и овог пројекта, направили смо приредбу за наше маме.

Аутор пројекта: Сања Прибаковић OШ ,,Рада Миљојковић''Јагодина , Србија
Реализатор пројекта: Милена Џамић, OШ “Данило Киш“, Србија

*TАКМИЧЕЊЕ ТиИО*
Данас, 11. марта, у нашој школи је одржано општинско такмичење из Техничког и
информатичког образовања са почетком у 12h. Такмичило се 207. ученика у осам
дисциплина из свих 16. школа општине Вождовац.

*Биткa зa знaње*

Фонд Б92 “Битка за знање” уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Министарства трговине, туризма и телекомуникација, Центра за креативно
размишљање Кликер, покренуо је акцију опремања школа информатичком и роботичком
опремом. Акција КОДирање подразумева и обуку за наставнике да модерну опрему користе
као наставно средство, како би деци пружили квалитетно образовање, као и организовање
такмичарске лиге у којој ће учествовати, са својим тимовима, све школе којима је опрема
донирана.
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Циљ акције јесте да се код основаца развије критичко мишљење и вештине потребне за
решавање проблема, али и да их мотивише да се у будућности баве пословима у области
ИКТ-а и СТЕМ наука (природне и математичке науке, технологија и инжењерство).
*УМЕЋЕ КОМУНИКАЦИЈЕ*
У нашој школи одржан је семинар “ УМЕЋЕ КОМУНИКАЦИЈЕ – КАКО ДА
ГОВОРИМО И СЛУШАМО ДА БИ УЧЕНИЦИ ХТЕЛИ ДА НАС ЧУЈУ И РАЗГОВАРАЈУ СА
НАМА“.Семинар је трајао три дана од 17. до 19.марта 2017. године.
Семинар су водиле ауторке програма Ирена Лободок Штулић и Милка Михаиловић из
Психокода. Током семинара тридесеторо наставника ( са директором ) бавило се питањима
односа између наставника и ученика, васпитним стиловима, понашањима ученика која
ометају рад наставнику и стварају проблем,“ ја“ порукама , као и начинима поступања у
проблемским ситуацијама са афирмисањем конструктивног решавања проблема.
У пријатној атмосфери, кроз предавања, дискусије и вежбе, училе смо о васпитним
стиловима, структури и елементима Ја-поруке, активном слушању и емотивној подршци,
адекватном реаговању на проблеме, начинима поступања у конфликтним ситуацијама и
конструктивном решавању проблема у школском контексту.
У наредном периоду, захваљујући овој обуци, деци и младима моћи ћемо да понудимо
модел квалитетне комуникације и да у свакодневној пракси афирмишемо васпитни приступ
који код њих подстиче развој самоодговорности.
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*Међународни пројекат*
Учитељице реализатори: Соња Николић
Милена Џамић
Марина Јованов

Основна школа “Данило Киш“,Србија

и
Основна школа „Литија“,Словенија

*Међународни пројекат*
Основна школа “Данило Киш“,Србија и Основна школа „Литија“,Словенија
Почев од школске 2014/15.године ОШ “Данило Киш“ остварује сарадњу са основном
школом из Словеније, радећи на Међународном пројекту чији је циљ размењивање
искустава о земљама у којима живимо. Mи смо упознавали Словенију, Словенија Србију
кроз народну традицију и прошлост обе земље.

*Упознајемо прошлост

са совицама Вики/Кики*

Прве године смо се упознали са животињама. Животиње су део нашег живота и
чињеница је да неке код људи изазивају позитивну реакцију, друге изазивају гнушање,
нелагодност и страх. Често се дешава да одрасли своје негативне ставове и лоше
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искуство преносе на децу не нудећи им могућност да сами створе представу о
животињама кроз сопствено искуство. Циљ пројекта прве године је био да се деци
омогући да кроз истраживања створе представу и формирају свој став о животињама.
Са реализацијом пројекта смо почeли у 4. разреду у новембру 2014. Маскота пројекта је
била совица коју су ученици направили. Химна је настала на радионици са родитељима
и децом.
Пројекат је имао за циљ развијање радозналости, тимског и истраживачког духа код
ученика, као и развијање позитивног и одговорног односа према животињама.

Учитељице реализатори: Maрија Јовановић
Милена Џамић

*Spoznavali preteklost s sovicom Viko*
Друге године смо са совицом Вики „Spoznavali preteklost s sovicom Viko“, односно кроз
народну традицију упознавали прошлост. Са другарима из Словеније смо размењивали
искуства о пројектима које смо радили. Правили смо плакате са старим намештајима,
ткали смо, првили играчке које су се правиле у прошлости... Сва ова искуства смо
размењивали са Основном школом „Литија“ из Словеније.
Провођење најмлађих нараштаја кроз одговарајућу наставу усмерену на ревитализацију
традиције, један је од начина да се спречи убрзано одумирање многих важних
елемената традицијске културе и њихов нестанак из праксе, тј. из самог живота.
Правилним, одмерени и правовременим пласирањем информација о прошлости кроз
овај пројекат, постижу се и многа друга добра, као што су: стицање свести о себи самом
и свом месту у свету сличних и различитих, формирање представе о континуитету и
укорењености и сл.
Циљ и задатци пројекта „Spoznavali preteklost s sovicom Viko“ били су:
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•

упознавање традицијских заната у окружењу,

•

стицање елементарних знања о појединим занатима,

•
упознавање са фолклорним веровањима као пратећим формама традицијских
заната,
•
упознавање карактеристичних обичајно-обредних облика понашања везаних за
одређене традиционалне занате,
•

схватање значаја чувања и неговања традиционалних заната.

Учитељице реализатори: Соња Николић
Милена Џамић
Марина Јованов

*S Рikapoko spoznavamo Evropo*
Од ове школске године овај пројекат је заживео и на eTwinningu насловљен са
„S
Рikapoko spoznavamo Evropo“. Аутор пројекта је Светлана Јовић, учитељица из Основне
школе „Литија“ у Словенији. Овим пројектом подстичемо радозналост код наше деце,
истраживачки и тимски дух, подстичемо их да уче о животу у другим земљама на
занимљив начин, као и да негују позитиван однос ка другим културама. Захваљујући
овом пројекту, деца уче једни о других кроз сарадњу, размену искустава.
Циљеви пројекта ове године су:
*учење о начину живота у другим европским земљама и поређење са сопственом
културом и начину живљења у својој домовини,
*развијање позитивног односа према културном наслеђу европских земаља,
*подстицање интеркултуралног разумевања, толеранције и солидарности, разумевање
других народа и земаља, а истовремено и развијање свести о сопственом културном
идентитету,
*развијање друштвених, комуникацијских и истраживачких способности,
*јачање радозналости, толеранције и истрајности.
На почетку пројекта смо имали задатак да истражимо и представимо нашу земљу
Србију. Одељења која су учествовала у овом делу пројекта су 2/1, 2/2 и 2/4. Кроз
различите технике и методе (презентације, ликовне технике, игру, песму...) смо
представили обележја Србије, као што су: грб, застава, химна, народно коло,народна
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ношња, додолске песме...Тиме смо омогућили свима укљученим у пројекат да упознају
Србију и њене лепоте.

Предност овог пројекта је што нисмо једини сарадници из Србије на истом, па смо
могли да видимо и како Србију виде наши другари из других њених градова, Крагујевца,
Младеновца...
Други корак у реализацији пројекта је био насловљен са „Ми о вама, ви о нама“,где смо
имали задатак да прикажемо како ми видимо Словенију. Деца су уживала упознавајући
Словенију кроз приказ њених дивних двораца и других богатстава. Истовремено су
другари из Словеније правили презентацију о Србији, која нас је одушевила: јелка
окићена мотивима наше заставе, песма „Ала је леп овај свет“препевана на словеначки и
још много тога лепог и занимљивог.

Потом нам је стигла прва пошиљка из Словеније.

И њима наша пошиљка.
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Последњи део пројекта је осмишљен кроз обраду различитих европских земаља и
презентацију истих. Упознали смо се са Енглеском, Француском, Италијом, Немачком,
Црном Гором. Писали смо песме о тим земљама, трудећи се да истакнемо лепоту сваке
појединачно.У упознавању земаља помогли су нам мама Тања Цветковић, са њом смо
упознали Немачку, као и наставница немачког језика Николина Рацковић.

Обрадили смо још Црну Гору и Енглеску.

Потом смо нашим другарима послали нову пошиљку и честитали предстојеће празнике.
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*Овај пројекат је нашу наставу обогатио и донео нам нову димензију сарадње са
родитељима и наставницима. Деца су на интересантан начин научила много о другим
културама и земљама.
Учитељице реализатори: Соња Николић
Милена Џамић
Марина Јованов

*Друга страна школе "Брига о творевини"*
Дана 29. марта 2017. године одржан је интердисциплинарни час, корелација и амбијентална
настава, поводом сата за нашу планету и у оквиру eTwining пројекта. Часу су присуствовали
III, VI и VIII разреди.

Наставнице: Сања Станишић, Олгица Рабреновић и Душица Пецељ
Учитељица: Марина Личина
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*АПРИЛ*
Резултати "Мислише"
У нашој школи, као и широм Србије, 9. марта 2017. године одржано је такмичење "Мислиша
2017" у организацији Математичког друштва "Архимедес".
Својим знањем истакли су се ученици наше школе:
Перишић Петра 2.награда
Перишић Вук 3.награда
Николов Вук3.награда
Похвале су добили ученици:
Јованчић Алекса,2. разред
Стојановић Миња,2. разред
Коларевић Николина,4. разред
Марјановић Драга,5. разред
Радојевић Стеван,5. разред
Денис Шаботић,5. разред
Живковић Сава,6. разред
Марјановић Петар,6. разред
Координатор такмичења:Милена Џамић

*Стигли су роботи*

Организацијом фондације "Фонд В92", наша
школа је обогаћена новим наставним
средствима. Стигло је пет роботића који се
управљају помоћу рачунара и могу се
инплементирати у наставу Информатике и
рачунарства и ТиИО. Предвиђена је обука за
ученике од 5-8 разреда и могућност учешћа
на такмичењу "Битка за знање".
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*Пројекат је реализова на еТвининг порталу. *
2016/17.

О ПРОЈЕКТУ
Everyone loves Christmas but also Easter is important, family and funny. In our project we would like to
show what can we prepare with our pupils. There will be pictures with cards with bunnies and Easter eggs,
gifts, cakes and more things made by our children at school. Restricts us only by our imagination.

Циљеви
Exchange ideas, inspire action, the search for new solutions, promoting family world.

Радни поступак
We replace photos with activities and ideas. In this year Easter is in the middle of April, so we'll exchange
pictures and opinions about lessons to 12.04.2017. my partner school in Olsztyn responsible for the
execution of tasks will be Daria Kowalczyk.

Очекивани резултати
After our project I will put all pictures with short information on our school website and TwinSpace too.
Than everybody teachers and parents from our school would see our job.
*Пројекат смо реализовали кроз радионицу са родитељима на којој смо правили
магнете за Васкрс.
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*Друга радионица је била везана за мотиве који су везани за Ускрс.
Радионица је одржана са бакама, декама, мама и татама.

*Све те дрангулије смо продавали на Усршњем базару. Деца су уживала у овом пројекту.

Аутор пројекта: Daria Kowalczyk
Szkoła Podstawowa nr 25 z O.I. im H.Ch.Andersena w Olsztynie,
Olsztyn, Пољска
Реализатор пројекта: Милена Џамић, Србија
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*Дружење са предшколцима*
У среду, 6. априла, наша школа је имала важне госте – будуће прваке – садашње
предшколце из вртићa ,,Мала сирена'' као и две припремне групе из наше школе са својим
васпитачицама.

Наше мале госте смо дочекали у свечаној сали. Поздравила их је наша Директорка,
послушали су песму добродошлице, уживали у ,,Коктел бајци'' и плесној кореографији.
Потом су пошли у авантуру упознавања и дружења са будућом школом. Имали су прилику
да виде свадбене обичаје, луткарску представу, да играју и певају, да цртају, уче енглески...

Посети је убрзо дошао крај али већ на јесен ћемо наставити наше дружење.
Учитељице Милена Лутовац
Маја Николић
Александра Вујатовић
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*ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА*
Данас је одржано школско такмичење "Читалачка значка" на коме је учествовало 38
ученила. Трочлана комисија изабрала је 16 најбољих дневника за општинско такмичење за
најбољег писара и најбољег говорника које ће се одржати крајем априла.

*УСКРШЊИ БАЗАР*

УСКРШЊИ БАЗАР БИЋЕ ОДРЖАН 11 .4.2017.ГОДИНЕ У ВРЕМЕЕНУ ОД 17: 00 ДО 18:00
ПОСЕТИТЕ НАС И УЖИВАЈТЕ У ДЕЧЈИМ РДОВИМА!
*ПРВИ РАЗРЕД*
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*ДРУГИ РАЗРЕД*

*ТРЕЋИ РАЗРЕД*
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*ЧЕТВРТИ РАЗРЕД*

*Општинско такмичење из српског језика*
Општинско такмичење из српског језика одржано је 18.3.2017. од 10,00 у Основној школи
,,Бранислав Нушић``.Ученици V-VII разреда наше школе учествовали су и постигли
значајне резултате: Шаботић Денис, уч V/3 освојио је друго место са 18 поена и стекао право
учешћа на Градском такмичењу.
Значајни су нам и вредни резултати Марјановић Драге, ученице V/1 са 15 поена као и
Перовић Елене,ученице V/2 која је освојила 12 поена. Наши шестаци били су својим
друговоима пример и узор, па је тако Игњатовић Теодора освојила 14 поена, Марјановић
Петар, ученик VI/1 освојио 13 поена, Дубљанин Јанко, VI/2 остварио је 11 поена колико је
имао и Данић Михајло, VI/1. Њихови другари, ученици седмог разреда Крајачић Денис са 12
и Тегелтија Теодора са 10 поена били су као и сви такмичари достојни представници лепе
речи и језичке културе неговане у нашој школи.
О њиховом дружењу говоре и ова слика.

Свим такмичарима честитамо на постигнутим резултатима и очекујемо да и надаље буду
успешни ...
Наставнице српског језика
Данка, Ана и Ивона
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*Књижевна олимпијада*
Градско такмичење из књижевности ,,Књижевна олимпијада`` одржано је 1.4.2017. у
Основној школи ,,Исидора Секулић``. Матуранткиња наше школе Ана Костић освојила је
прво место и 19 поена.
Градско такмичење из српског језика одржано је 9.4.2017. од 10.00 у Основној школи
,,Милан Ђ.Милићевић``. Наш Денис Шаботић, ученик V/3 освојио је прво место са 19 поена.
Свим такмичарима честитамо на постигнутом успеху и очекујемо и надаље тако вредне
резултате...

Наставнице српског језика
Ивона, Данка и Ана
*ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ*
У суботу, 22.4.1017. године, ученици су обележили Дан планете Земље.
У циљу подизања свести о угрожености и очувању животне среднине, ученици су окопавали
баштицу, садили цвеће и цртали по бетону мотиве природе.

Наставнице: Сања Станишић, Душица Пецељ, Олгица Рабреновић и Ана Крунић
Учитељица: Марина Личина
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*Трибина за ученике осмих разреда*
У среду, 25. IV 2017. године, у нашој школи је одржана трибина за ученике осмих и седмих
разреда на којој су родитељи наших ученика представљали своја занимања, своју струку.
Избор занимања, односно струке, професије коју ће неко одабрати за свој животни позив је
веома значајно јер ће се њоме бавити неколико деценија и мора се волети. Наши гости,
родитељи, показали су да изузетно воле своје позиве, чак и оне тешке и мучне тренутке који
постоје у сваком послу. Али љубав и позитиван однос према својој струци и ономе чиме се
бавиш ти даје снагу и вољу да са радошћу и вољом обављаш свој животни позив.
Родитељи су причали како су се одлучили за своју професију, који је пут до остварења циља,
да он није увек једноставан али да се истрајношћу и залагањем, сталним учењем стиже до
циља и да је свака препрека савладива. Поручили су да је знање увек добробит, да су и оне
наизглед безначајне и споредне ствари и знања, вештине у неком тренутку корисне и
потребне.

Наши осмаци! Не одустајте од својих идеја и жеља и остварите се као успешни и срећни
људи! Срећно у избору занимања,
Родитељи:

Горан Радосављевић, пуковник авијације ВС

Бранкица Кнежевић, координатор у припреми балетских представа
Сања Дацић, доцент биолошког факултета Универзитета у Београду
Владимир Прибановић, заменик директора маркетинга, ЕНМОН
Владимир Миладиновић, произвођач намештаја и Java web developer
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Тамара Ракић, спортски новинар у РТС
Татјана Костић, професор књижевности и уредник у Заводу за уџбенике
и Тим за професионалну оријентацију,
ПП служба,
Директор школе.

*Читалачка значка*
Данас је у библиотеци одржано Општинско такмчење Читалачка значка на коме је
учествовало 12 ученика који су освојили значке, титуле Поштованог писара или титуле
Поштованог говорника.

*Екскурзијa oсмaкa*
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Нaши oсмaци су 23. и 24. aприлa уживaли и у oвo дoбa гoдине, блaгoдети снежнoг
Кoпaoникa. Успут су пoсетили знaмените српске мaнaстире Жичу и Студеницу и Јoшaничку
и Врњaчку бaњу. Кao њихoвa брижнa прaтњa ишлa је директoркa шкoле и рaзредне
стaрешине нaшa двa oдељењa.

*АПРИЛ*
*Похвале математичару*

Наставничко веће ОШ “Данило Киш”, похваљује ученика ПЕТРА МАРЈАНОВИЋА (VI-1) за
освојено друго место на државном такмичењу из математике!

*Под истим кровом нашег неба*
Ученици трећег разреда су учествовали на конкурсу "Под истим кровом нашег неба", у организацији
ОШ "Бора Станковић" у Каравукову и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Присуствовали смо величанственој смотри која је окупила преко 500 ученика из разних крајева
Србије у настојању да се очува српска традиција. Трудили смо се да што верније одговоримо на тему
овогодишње смотре, "Свадба некад" и представимо обичаје нашег краја. Велику захвалност дугујемо
Вери Mекић из Народног позоришта, која нам је обезбедила дивне костиме, директорки и
родитељима ученика III 3, без чије подршке не би реализовали посету Војводини.
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Учитељица: Ангелина Мирковић

*Мирјана Петров*
У петак, 5. маја у свечаној сали дружили смо се са дечјим песником Мирјаном Петров која је
говорила о својој збирци песама Срце пуно љубави и Споменару који је намењен млађим
ученицима. Смењивали су се сви ученици од првог до четвртог разреда. Било је лепо, весело,
а они који су желели, могли су да рецитују своје песме.
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ПОРОДИЦА КАО ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
ПРЕДАВАЊЕ
У среду 10. маја 2017. године са почетком у 17 часова у свечаној
сали наше школе одржаће се предавање на тему „ Породица као
подршка ученицима“.
У оквиру предавања присутнима ће се обратити:
Данијела Чоловић, директор школе
Отац Дејан Вујовић, свештеник храма Светог Василија
Острошког
Гордана Савић, брачни и породични саветник
Небојша Савић, брачни и породични саветник
Јелена Шипка, педагог школе.
Позивамо Вас да својим присуством дате допринос и значај
предоченој теми.
Желимо добродошлицу у ОШ „Данило Киш“.

*ВОЖДОВАЧКИ ШАМПИОНИ*
Најуспешнији ученици из области спорта из 16 основних школа са Вождовца, путовали су у
Сокобању. Пут је организован као наградно путовање од стране општине Вождовац.
Наше ученице Анђелина Томић и Тамара Бељац представљале су нашу школу, уживале у
чарима Сокобање и околине, у спортским радионицама и шетњама.

Актив наставника физичког васпитања
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*Јапански јавори*

Ученици другог разреда наше школе су данас, 8.5.2017. године, у школском дворишту
засадили седам јапанских јавора. Велику захвалност дугујемо иницијатору ове сјајне акције,
родитељу, господину Слободану Николову који је у великој мери и финансирао куповину
младих садница.
Циљ ове акције је да деца развију одговоран однос према природи и окружењу у којем
свакодневно бораве. Дрвеће ће расти и развијати се заједно са нашом децом, деца ће саднице
неговати и о њима бринути, Оне су већ сада, а тек ће бити њихов велики понос, симбол!
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*Црвени крст*
Да знају о првој помоћи много показали су нам ученици четвртог разреда који су 18.маја
учествовали на општинском такмичењу „Шта знам о црвеном крсту“ у СЦ „Шумице“ и освојили
четврто место! Поред знања,доброг расположења и спретности истакли су нам да својом хуманошћу
чинимо добро дело јер наше мало некоме пуно значи!

Учитељице: Маја Николић и Александра Вујатовић
*МАЈСКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА*
Данас је жири такмичења слушао ђаке песнике наше школе. Ђаци песници су на најбољи
начин представили своје таленте и песник водитељ Огњен Караџић је заједно са осталим
члановима жирија, Драганом Васић и Драгишом Јошићем, за општинско такмичење
одабрао следеће ђаке песнике:
1. Ивона Илић, 3/2, аутор песме ПОГАЧА РУЖА и
2. Дарио Кордик, 6/1, са песмом ПЕСМА ЗА ТАТИНЕ ОЧИ
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*Породица као подршка ученицима*
Хармонична и стабилна породица најбоља је и највећа подршка деци, како у свакодневним
тако и школским ситуацијама.
Подршку и подстицај породицама наших ученика пружили смо кроз предавање које је
организовано у нашој школи, дана 10.5.2017. године. Учесници предавања су својим личним
и професионалним примерима указали на значај породице, правовремену комуникацију
чланова породице прожету емотивним доживљајима, сараднички однос школе и породице.
Захваљујемо се учесницима, ученицима, организаторима и родитељима на времену и
позитивној енергији која је оплеменила дружење.

- Дејан Вујовић, свештеник цркве Свети Василије Острошки
- Небојша Савић, брачни и породични саветник
- Гордана Савић, брачни и породични саветник
- Данијела Чоловић, директор школе
- Сања Станишић, професор верске наставе
Захвалност родитељима I3
Захвалност родитељима I3 на срцу које су поклонили да улепшају школско двориште.

Учитељица: Невена Чавић
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Дрво III-1
Ученици III-1 су у оквиру предмета Чувари природе засадили дрво јапански јавор.
Приликом сађења велику помоћ смо имали од маме Стефана Станковића и маме Петра
Ристића.

Учитељица:Бојана Блажевић
MAЛА ОЛИМПИЈАДА
*ПРВИ РАЗРЕД*
Ученици 1.разреда Основне сколе "Данило Киш", на недавно одржаном спортском
такмичењу, Мала олимпијада, освојили су 2.место. Такмичење је одржано у Основној
школи"Милан Ђ. Милићевић".Овом приликом желимо да се захвалимо родитељима
ученице 1-4 разреда, Урошу и Лани Обркнежевић, који су деци за ту прилику обезбедили
ранчеве са лепим садржајем.

Учитељица Милица Дувњак
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*ДРУГИ РАЗРЕД*
Ученици другог разреда су учествовали на Малој
олимпијади, где су, на нивоу Општине Вождовац,
освојили друго место и сребрне медаље.
Учествовање на Малој олимпијади, као и успех на
истој, полако постаје традиција наше школе. Уз
жељу да се број пехара и медаља из године у
годину повећа, наставићемо још мотивисанији да
се трудимо и негујемо тимски рад и спортски дух.
Учитељица Марина Јованов
*ТРЕЋИ РАЗРЕД*
Ученици трећег разреда су и ове године остварили запажене резултате у спортском такмичењу
"Мале олимпијске игре". Напорним тренинзима и са много љубави према спорту су у мају 2017.
освојили 1.место на Општинском и 2.место на Градском такмичењу. Колегиница Марина Личина нам
је била велика подршка у организацији. Девојчице су се пласирале и на Републичко такмичење које је
одржано у Параћину и освојиле 5.место у веома јакој конкуренцији. Захваљујемо се свим
родитељима који су нас подржали и веровали у нас!
Задовољство је бити део овог тима...

Учитељица Ангелина Мирковић
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*Вајарски атеље*
Ученици 2/4 су у оквиру секције креативни кутак, а уз подршку родитеља, посетили вајарски
атеље Грнчарин, где су учили о основама вајања и где су извајали, уз стручну подршку, своје
прве шоље, вазне, чаше. Пар незаборавних сати, неколико нових стручних термина и много
добре забаве су једно лепо после подне учинили још лепшим.

Марина Јованов, учитељица 2/4
ЧЕТВРТАЦИ У ПОСЕТИ СЛАВНОМ СТЕПИ СТЕПАНОВИЋУ
Ученици IV1, IV2 и IV3 су данас посетили родну кућу Степе Степановића.
Из предмета Природа и друштво учимо о нашој јуначкој прошлости и наравно о I
светском рату. Војвода Степа Степановић је незаобилазни део те приче не само као један од јунака
наше историје – командант славне Друге Српске армије, војсковођа и победник са Једрена,
Цера, Колубаре, Пусте Реке и Солунског фронта већ и као славно име по којем је наше насеље
добило име.
У Степиној родној кући су нас дочекали чича Алекса као домаћин и наставница историје
Марија Латиновић која је причала не само о Степиним војним успесима него и о догађајима и
анегдотама из његове младости и живота. Видели смо како се тада живело, радило, које су алате и
предмете користили у свакодневици.
Кућа Степе Степановића је једна од ретких очуваних кућа типичних за околину Београда XIX
века и представља споменик културе од великог значаја.

Милена Лутовац, Маја Николић, Александра Вујатовић и Марија Латиновић
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*Дечја посла
Да су заједно и бољи и јачи а и срећнији, и да су целе године вредно радили показале су нам
плесна и драмска секција ученика четвртог разреда која је данас имала заједнички наступ. Да све
ово нису само „Дечја посла“ и да модеран плес може бити занимљив изазов и за оне који нису
чланови секције порука је која је измамила свима осмех на лице.Уживали смо у заједничком
дружењу и научили нешто јако битно: Никада не одустај од својих жеља и увек прати ритам свог
срца!

Учитељице: Милена Лутовац и Маја Николић
ИЗЛЕТИ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА
*ИЗЛЕТ ЂАКА ПРВАКА*
У понедељак 29.5.2017. године реализован је излет за ученике првог разреда.
Након окупљања у школском дворишту организован је полазак ка Бојчинској шуми.Ученици су
после упознавања природних карактеристика и историјског значаја ове мочварне шуме имали
слободно време за игру и дружење.Путовање је настављено у правцу манастира Фенек.
Након краткотрајног задржавања у манастиру упутили смо се ка салашу „Стремен“ где је
организован ручак за ученике.Остатак времена прваци су провели у обиласку салаша и уживајући у
играма на травнатој површини и парку за децу.
1-1 и 1-2

1-3 и 1-4
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1-5 и 1-6

Учитељице првог разреда
*Обедска бара и Пећинци*
Ученици другог разреда су обишли Обедску бару и Музеј хлеба у Пећинцима и манастир
Обед. Лепо су се дружили и уживали у слободним активностима.

Учитељице другог разреда
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*ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТ ЧЕТВРТАКА*
25. маја ове године су ученици четвртих разреда са својим учитељицама били на једнодневном
излету и обишли Тополу, Опленац, Аранђеловац и Орашац. Тако су проширили и употпунили своја
знања о I српском устанку и династији Карађорђевић.

М. Лутовац, М. Николић и А. Вујатовић
Ученици 5. разреда, са својим разредним старешинама, обишли су у среду 24. 05. 2017.
родно место Вука Караџића Тршић и манастир Троношу у коме је отпочео своје школовање.
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*Угледни час из историје*
Угледни час из историје
Наставна тема: Средњевековна Србија- Немањићи
Час реализовали: наставница историје Јелена Калезић и ученици 6-1; 6-2 и 6-3 одељења

*Мајски песнички сусрети*
Данас је у "Шумицама" одржано општинско такмичење "Мајски песнички сусрети" на коме
су изабрани најбољи да представљају нашу општину за градско, а победницима школског су
уручене награде.

Дарио Кордик чита своју песму на општинском такмичењу "Мајски песнички сусрети" у
"Шумицама".
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Наша мала песникиња прима награду.

Ученици, 5-3 одељења су заједно са одељенским старешином обишли Војни музеј на
Калемегдану.

Одељенски старешина: Зоран Богатиновић
Осмаке смо са наставе испратили кошаркашком утакмицом. Њима противничка екипа,
сачињена је од наставника и директорке школе. Навијачи су били ученици од 5, 6 и 7
разреда.
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Наставничко веће похваљује ученицу 8/2, Марију Поповић, за освојено прво место на
републичком такмичењу из биологије.

Предметни наставник: Олгица Рабреновић
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*Светски дан борбе против дуванског дима*
31.5.2017. године наша школа је у сарадњи са Градским заводом за јавно здравље, обележила
Светски дан борбе против дуванског дима са циљем да се деца информишу о штетности дувана и
последицама које може да изазове. Пригодним програмом који је обухватио историјски део о
настанку дувана, као и драмско извођење текста, ученици III2 и IV3 су своје знање представили
вршњацима .
Целокупни програм приказан је и предшколцима вртића “Мала сирена” , чиме је проширено
обележавање овог дана. На крају програма предшколцима су подељени беџеви са поруком Здрављемој избор.

Учитељица: Дијана Чумић
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*JУН*
ПЕСМАРИЦА ЧИКА ЈОВЕ ЗМАЈА УРУЧЕНА ПРВАЦИМА ОШ „ДАНИЛО КИШ“
1. јуна 2017.
Ученицима првих разреда ОШ „Данило Киш“, који су учествовали на великом ликовном конкурсу
осликавања песмарице Јована Јовановића Змаја, данас је уручена књига песама у којој се налазе
изабрани цртежи са овог конкурса.

Песмарице је уручио члан Већа општине Вождовац Милош Стојановић, који је ђацима пожелео да
им ова књига буде вредна успомена.

Деца су изрецитовала неколико Змајевих песама и прочитала његову биографију, а затим су
знатижељно прелиставала песмарицу.
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На ликовном конкурсу „Илустрације песама Јована Јовановића Змаја“ на којем су учествовали
ученици првих разреда основних школа, са идејом да прваци са општина Палилула, Звездара,
Чукарица, Врачар и Вождовац осликавају/илуструју Змајеве песме, изабрано је по четири најбоља
рада из сваке школе, који су уврштени у збирку илустрација.
Организатори су Сосијете Женерал банка – Србија и Друштво учитеља Београда, уз подршку ГО
Вождовац и осталих општина.
Координатор Друштва учитеља Београда и организатор: Милена Џамић
Реализатори: Учитељице првих разреда
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*ПРОСЛАВА
МАТУРЕ*

Матуранти 8/1 и матуранти 8/2 , прославили су матурско вече 31. маја 2017. у просторијама
школе.
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За најлепшу девојчицу изабрана је Ана Бујошевић, а за најлепшег
дечака Бруно Кордик.
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Крај вечери улепшале су рођенданске честитке ученици 8/2 Мињи Мандић.

„З М А Ј А Д А 2017.“
Пријатељи деце Вождовца су и ове године организовали „ЗМАЈАДУ”, такмичење у
изради и пуштању змајева.
У такмичењима, подизању и летењу змајева, учествoвали су ученици I6. Заједно са
својим родитељима ученици су се придружили реализацији лепог и часног циља „Да нам
деца остану што је могуће дуже деца, да уче играјући се и да се играју учећи.“
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У оквиру „Змајаде“ одржана је и атлетска трка „На слово, на слово...“ у којој су
ученици наше школе заузели прва три места, а то су: Матеја Станишић Негић, Стефан
Шљивић и Ђорђе Врељаковић.
Учитељица: Мирјана Шешо
*ДРВО ГЕНЕРАЦИЈЕ*
Ученици 8/2 засадили су дрво генерације, жути чемпрес.

Наставнице: Душица Пецељ, Сања Станишић и Ана Крунић

*НАГРАДЕ*
Ученици првог и другог разреда су били на пријему пехара поводом освојеног другог места
на општини у Малој олимпијади.
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Наши најбољи шахисти
Први разред:
Племић Никола
Други разред:
Крстић Јована
Пешић Вук
Трећи разред:
Ристовић Дуња
Шести разред:
Марјановић Петар
Марјановић Никола
*Креативни рад на превенцији болести зависности*
Током године реализоване су радионице за ученике трећег и петог разреда. Радионице су
део пројекта "Креативни рад на превенцији болести зависности". Модел заједничко учење у
акцији заснован је на оснаживању деце на доношењу сопствених одлука, ослобађању од
негативних утицаја вршњака и управљању ризицима. У реализацији програма су
учествовали ученици III2 и V2.
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Подела ђачких књижица и сведочанстава била је реализована у среду 28.6.2017.
године са почетком у 17 часова.
Данијела Чоловић, директор школе
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