за школску 2017/2018. годину

Аутор- Милена Џамић

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.

Основна школа „ Данило Киш“
Генерала Штефаника бр. 6, Београд
E-mail: osdanilokis@gmail.com
Сајт: www.osdanilokis.edu.rs
Тел: 011/7856-845
ПИБ: 108657287
Матични број: 17856944

Основна школа” Данило Киш“ почела је са радом 1.септембра 2014.године. На почетку школске
године код нас је уписано 352 ђака, иако школа може да прими 750 ученика. Настава се одржава у
једној преподневној смени.

Површина школе је око 6300 квадратних метара. Радна инфраструктура обухвата 24 учионице опште
намене, 8 учионица специјализоване намене (предвиђене за техничко, информатику, музичко,
ликовно, физику, хемију, биологију и географију), учионицу за наставу изборног преадмета
(веронаука или грађанско васпитање), две припремне просторије за ученике млађих разреда,
фискултурну салу са свалчионицама и санитарним блоком, кухињу, трепезарију, административни
блок.
Травнате површине пресеца поплочана стаза са мањим сегментима за одмор. Верикална
комуникација је предвиђена двокраким степеништом и лифтом.

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

5 509 м2

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ

Кошаркашки терен, фудбалски терен,
атлетска стаза, летња учионица

НАСТАВА

Две смене

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Планирано осам група

ЈЕЗИК НАСТАВЕ

Српски

Школска

Разред

година

Број
одељења

Број
ученика

Број ученика
на крају

на
почетку
2014/2015.

1-8

16

354

378

2015/2016.

1-8

22

602

613

2016/2017.

1-8

29

778

780

2017/2018.

1-8

36

962

952

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР

Број и структура запослених у школи

Управа школе
Данијела Чоловић, директор школе
Анђелка Мирковић, помоћник директора школе
Администрација
Снежана Стошић, секретар школе
Сања Милановић, шеф рачуноводства
Радмила Пршић, административно-финансијски радник
Стручни сарадници
Јелена Шипка, педагог школе
Драгана Стаменковић, психолог школе
Марина Станковић, библиотекар
Наставници

ОДЕЉЕНСКИ
СТАРЕШИНА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЗАНИМАЊЕ

1

Александра Вујатовић

проф.разр.наст.

1,3

2

Александра Ђорђевић

проф.енг.језика

7,2

3

Ана Тодосијевић

проф.разр.наст.

2,5

4

Ана Ђокић

проф.инфор.

5

Ангелина Мирковић

проф.разр.наст.

4,3

6

Анђелка Мирковић

проф.матем.

6,1

7

Анђела Петровић

проф.разр.наст.

1,7

8

Биљана Раичевић

проф.разр.наст.

3,6

9

Бојана Блажевић

проф.разр.наст.

10

Бранислава Врбашки

проф.матем.

11

Вера Стојисављевић

проф.хемије

12

Весна Радовић

проф.разр.наст.

Одсуство

13

Гордана Крнета

проф.разр.наст.

1,4

14

Далиборка Павић

проф.разр.наст.

Одсуство

15

Данијела Маниташевић

проф.разр.наст.

2,1

16

Данка Нововић

проф.српског ј.

8,1

17

Диана Чумић

проф.разр.наст.

4,2

18

Драгана Ђорђевић-Фиданов

проф.муз.култ.

19

Душица Пецељ

проф.геогр.

20

Зоран Богатиновић

проф. ТИО

21

Злата Јеремић

проф.муз.култ.

22

Иван Пузовић

проф.физ.васп.

5,1

23

Ивана Драгутиновић

проф.разр.наст.

Одсуство

24

Ивана Танасић

проф.разр.наст.

Боравак

25

Ивана Станковић

проф.разр.наст.

Боравак

26

Ивона Ђукић

проф.српског ј.

27

Јелена Калезић

проф.истор.

28

Јелена Филиповић

проф.разр.наст.

29

Катарина Илић

Проф.енг,јез.

30

Кристина Матовић

проф.разр.наст.

боравак

31

Љубица Тадић

проф.разр.наст.

1,5

32

Маја Николић

проф.разр.наст.

1,2

33

Маја Тодоровић

проф.разр.наст.

боравак

4,1

6,3

6,2
Одсуство

34

Марија Јовановић

проф.разр.наст.

Одсуство

35

Марија Латииновић

Проф.историје

36

Маријана Кљајевић

проф.разр.наст.

2,2

37

Маријана Међедовић

проф.разр.наст.

боравак

38

Марика Миловановић

проф.физике

39

Марина Јованов

проф.разр.наст.

3,4

40

Марина Личина

проф.разр.наст.

Одсуство

41

Милена Лутовац

проф.разр.наст.

1,1

42

Милена Џамић

проф.разр.наст.

3,2

44

Милица Дувњак

проф.разр.наст.

2,4

45

Милица Миљковић

проф.енг.језика

46

Милица Дуловић

проф.разр.наст.

47

МИлица Васовић

проф.матем.

48

Мирјана Станковић

проф.разр.наст.

1,6

49

Мирјана Шеша

проф.разр.наст.

2,6

50

Наташа Илић

проф.биологије

8,2

51

Наташа Јевтић

проф.физ.васп.

5,3

52

Наташа Радивојевић

проф.немачког ј.

7,1

54

Невена Чавић

проф.разр.наст.

2,3

55

Николина Рацковић

проф.немачког ј.

5,2

56

Олгица Рабреновић

проф.биологије

57

Радисав Стеванчевић

проф.енг.језика

58

Сања Станишић

проф.верске н.

59

Светлана Петровић

проф. ТИО

60

Светлана Савовић

проф.матем.

1,8

5,4

61

Слађана Миливојевић

проф.геогр.

62

Слободан Бекоња

проф. ТИО

63

Сњежана Чворовић

проф.разр.наст.

3,5

64

Соња Николић

проф.разр.наст.

3,1

65

Софија Љубинковић

наст.лик.култ.

7,3

66

Татјана Магдаленић

проф.разр.наст.

3,5

67

Тамара Биочанин

проф.разр.наст.

4,4

Помоћно-техничко особље
Р.б.

Име и презиме

Радно место

1.

Никола Павловић

домар

2.

Недељко Чоловић

домар

3.

Славојка Млинар

сервирка

4.

Јелена Васић

спремачица

5.

Радица Полић

спремачица

6.

Веселинка Тодоровић

спремачица

7.

Драгана Петровић

спремачица

8.

Драгана Јоветић

спремачица

9.

Јасмина Познановић

спремачица

10.

Верица Аџамовић

спремачица

11.

Марина Шошкић

спремачица

12.

Гордана Никитовић

спремачица

13.

Мирјана Стојановић-Зулфикари

спремачица

14.

Лидија Ковачевић

спремачица

15.

Марија Чапрић

спремачица

Основна школа ,,Данило Киш“

Свечани пријем првака
Школско звоно је јуче широм земље, означило почетак нове школске године. У препуној
свечаној сали школе, под слоганом „Ура за велики почетак!“, изведена је пригодна приредба.
Наступио је дечији хор млађих разреда; било је игре, песме, глуме, рецитација, а посебан печат
приредби дали су водитељи. Све ово изведено је под „диригентском палицом“ учитељица другог
разреда. На крају приредбе све присутне је поздравила директорка школе Данијела Чоловић. Овај
свечани чин у нашој школи посебно су увеличали својим присуством представници општине
Вождовац.
Овако охрабрени, али помало узбуђени прваци, први пут су сели у школске клупе и кренули
су ка учионицама у један нови животни почетак. Наша школа је уписала 213 ђака првака, који су
распоређени у осам одељења.

Црвени крст
БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ
Акција ”Безбедност деце у саобраћају” је једна од традиционалних акција Црвеног крста
Србије која се организује почетком септембра месеца. Волонтери Црвеног крста посетили су наше
прваке. Помоћу едукативне табле са саобраћајним знацима волонтери су имали прилику да
приближе деци значај безбедног понашања у саобраћају.

Циљ ове акције је промовисање адекватног понашања свих учесника у саобраћају и тиме смањење
броја повређених и страдалих особа у саобраћају.
Координатор Црвеног крста- Милена Џамић

Полиција и ми на заједничком задатку
У складу са протоколом који су потписали министар просвете и министар унутрашњих послова,
почела су предавања за ученике 4. и 6. разреда. Ученицима је представљено на које све начине могу
да помогну суграђанима.

Полиција је увек спремна за сарадњу, то су закључци наших ученика.

Цвет од седам боја
13.септембра смо имали част да, захваљујући родитељу Јелени Вуксановић и позоришту "Дадов"
будемо део пројекта "Недеља руског филма у Београду". Ученици IV 1 и
IV 3 одељења посетили су Југословенску кинотеку и уживали у пројекцији руског дечјег филма
"Цвет од седам боја". Захваљујемо се организаторима и гостима из Русије на дивном дружењу!

Учитељице Бојана Б. и Ангелина М.

*Европски дан језика*
Европски дан језика, 26. септембар, обележен је низом активности.
Ученици 5. и 6. разреда учествовали су у оквиру секције немачког језика у изради паноа, упознајући
се при том са европским језицима, као и занимљивостима везаним за европску културну баштину.
Ученици 7. и 8. разреда присуствовали су у оквиру откривања европских језика и културе отвореним
вратима у Институтима за учење страних језика( Goethe-Institut, Instituto Cervantes de Belgrad, Institut
français de Serbie) у Кнез Михајловој улици. Током отворених врата ученици су учествовали у
наградном квизу познавања европских језика, показали изузетно знање и интересовање за исте.
У оквиру теме европски језици кроз музику и уметност одржан је концерт у музичком павиљону на
Калемегдану, у току кога су извучени добитници наградног квиза,а међу њима су се нашли и наши
ученици Јанко Дубљанин и Бојана Вељов.
Ученици су се лепо провели и забавили уз закључак - што више језика говориш, то си богатији.
Je mehr Sprachen du sprichst,desto reicher bist du.

Наставник немачког језика :
Николина Рацковић

*У сусрет манифестацији Радост Европе*

“Радост Европе” је највећа и најстарија међународна манифестација дечјег стваралаштва,
установљена давне 1969. године поводом Светског дана детета.
Почетком октобра у Београд стижу деца из многих земаља Европе – играју, певају, глуме, а пре свега
се друже и добро забављају. Скоро да нема европске земље чија деца, у ових 48 година трајања
манифестације, нису била гости “Радост Европе”.
Београд постаје дечја престоница Европе сваке године од 2. до 5. октобра.
Наша школа има част да угости ученике из Молдавије.

Ноћ истражитеља
Одељење III/4 је присуствовало Ноћи истражитеља. Понели смо много лепих утисака, научили нешто
ново, обновили оно што смо већ знали, стекли једно лепо искуство. 'Вау, па ово је магија', је био
само један од коментара који су обележили вече.

Учитељица Марина Јованов

Промоција књиге
У оквиру "Дечје недеље", у свечаној сали наше школе, одржана је промоција првог романа наше
ученице Таре Марковић "Ствар срца". Присуствовали су ученици од 2. до 5. разреда, родитељи,
директор, педагог, психолог, библиотекар и бројне колеге. У опуштеној атмосфери читани су
одломци из књиге, а ученици су имали прилику да разговарају са Таром и постављају јој питања. На
крају је Тара свима који желе да пишу песме, приче или роман упутила речи подршке и охрабрења да
истрају у свом раду.

Посета предшколаца
Предшколци су у оквиру Дечје недеље посетили школску библиотеку и упознали се са начином
коришћења књижног фонда.

Дан поште
Обележили смо Дан поште, посетили пошту и честитали свим запосленима рођендан, подсетили се
основних правила при писању писама.

Учитељице Милена Џамић и Марина Јованов

Дечја недеља
У октобру за време Дечје недеље реализоване су следеће активности:
2.10. Осликавање дворишта
Ученици су показали велику заинтересованост у раду и игри и задовољство у оствареним
резултатима.

3.10.Приредба поводом пријема првака у Дечији савез
Приредба је била сјајна! Ученици су уложили велики рад и труд за припрему и реализацију ове
приредбе, а награђени су великим аплазима и осмесима наших ђака-првака!
4.10.Књижевно поподне са најмлађим романописцем на свету Таром Марковић и представљање
романа „Ствар срца“
Ученици су имали прилику да разговарају са Таром и постављају јој питања, а она је на крају упутила
речи подршке и охрабрења свој деци која желе да пишу песме, приче, романе...

5.10.Прваци се представљају
Озбиљност у наступу наших првачића, али и њихова непосредност одушевила је публику па су
награђени огромним аплаузима!
6.10. Спортски дан
Захваљујемо се родитељима који су искористили прилику да посете ученике и одиграју утакмицу са
својом децом.

Било је и спортских такмичења између одељења.
Сваки дан је био испуњен радошћу и смехом што је учинило да се ђаци осећају срећно и задовољно.

*Радост Европе*
Традиционална манифестација Радост Европе 48. пут одржана је у Београду од 2. до 5. октобра 2017.
године.Наши уценици имали су прилику да упознају своје вршњаке из Молдавије, из Кахула. Заједно
су учествовавали у активностима које је организовао Децији културни центар Београд. Као добри
домаћини ученици наше школе приредили су приредбу којом су новим другарима пожелели срећан
пут .

Обишли смо зоолошки врт и учествовали у разним спортским активностима на Ади.

У школском дворишту заједно смо посадили 'Дрво пријатељства' .
Наставник-координатор: Милица Миљојковић

Твоје знање мења све
Старт новог циклуса програма посвећеног превенцији злоупотребе психоактивних супстанци
Почетак нове школске године увек је сигнал за интензивирање здравственоваспитног рада
посвећеног деци и младима. Централно место у активностима Грaдског зaвoда зa jaвнo здрaвљe
посвећеним овој популационој групи, годинама уназад представља координација, имплементација и
праћење едукативног прoгрaма „Крeaтивни рaд сa учeницимa нa прeвeнциjи злoупoтрeбe
психoaктивних супстaнци“, намењеног ученицима основних школа и њиховим наставницима.

Посебан печат одржаном семинару дало је гостовање ученика четвртог разреда ОШ "Данило Киш" са
Вождовца, који су присутним полазницима представили финалне производе свог прошлогодишњег
истраживачког и креативног рада. Извођењем оригиналне реп нумере и сјајног драмског приказа на
тему штетности дрога, деца су својом енергијом и изузетним глумачким талентом на најлепши начин
будуће едукаторе надахнули за предстојећи рад.
Одељење 4/2 и учитељица Диана Чумић

Излети
ДРУГИ РАЗРЕД
Други разреди су ишли 19.10.2017.године на полудневни обилазак знаменитости и занимљивости
Београда у периоду од 10h до 14h. Посетили смо Београдски хиподром . Поред шетње игре у
парку,упознавања са коњичким спортом ученици су имали прилику да јашу коње уз краћу обуку
тренера. Излет смо наставили на Ади Циганлији и надметању у штафетним играма,полигону и игри
спретности уз професионалне тренере, аниматоре и рекреаторе.

ТРЕЋИ РАЗРЕД
*Радмиловац*
Трећаци, наше школе, су имали прилику да кроз, полудневни излет, посете огледно добро
„Радмиловац“, Пољопривредног факултета Универзитета у Београду. Деца су се упознала са
животном заједницом и стаништем реке Дунав, уживали у непосредном контакту са природом,
животињама, пецању, вожњи чамцем.Огледно добро носи име „Радмиловац“, смештено је у Винчи и
удаљено од центра града око десетак километара. Поред различитих засада, рибњака и пчелињих
кошница овде је смештен и јавни акваријум, као и Еколошка оаза Мали Дунав .Уживали смо у
вожњи чамцем, искушавали рибарску срећу, посетили акваријум, разгледали аласку кућу, прешли
преко висећег моста и видели више различитих биљних и животињских врста.
Није недостајало ни игре. Такмичарским играма једнако су се радовали и дечаци и девојчице.

Тамо су видели:
◾јавни акваријум са дунавским врстама риба;
◾зоо врт са воденим птицама;
◾малу водену ботаничку башту;
◾аласку колибу- музеј рибарства;
◾кућу на води – сојеницу;
◾погледају филм о животу у води и око воде;
◾окушају срећу у риболову – пецању и
◾плове „Малим Дунавом“ специјалним чамцима
Уз све ово горе наведено уживали су у дружењу и лепом дану.
*РАДМИЛОВАЦ*

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Ученици четвртог разреда су посетили Музеј науке и технике у оквиру полудневног излета. Поред
едукације имали су прилику и да се забаве у соби која је на њих оставила најјачи утисак.

Саобраћај-Посета родитеља
Дана 12.10.2017. на часу Света око нас имали смо госта.
Родитељ Јован Ристовски, дипломирани саобраћајни инжењер је на интересантан начин представио
пут јужног воћа од места брања до наших продавница.
Значајно смо проширили знања о воденом,друмском и ваздушном саобраћају, а од саобраћајних
средстава ученици су се посебно занимали за прекоокеанске бродове,подморнице и авионе.
Хвала тати Јовану на дивном дружењу!

Одељење 2/2 и учитељица Маријана Кљајевић

Доситејево перо 2017
Награде за децу критичаре "Доситејево перо 2017." И награда библиотекарки за дугогодишњи рад са
децом на неговању културе читања и писања.

Посета галерији
Одељење 6/3, са одељенским старешином Зораном Богатиновићем, посетило је галерију САНУ где
је изложено Српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији. Упознали идентитет, значај и
угроженост тог дела Србије.
Зоран Богатиновић

125 година од рођења Иве Андрића

Почетком октобра ове године навршило се 125 година од рођења Иве Андрића, једног од
најзначајнијих српских и југословенских писаца XX века и нашег јединог нобеловца. Инспирисани
делима овог књижевног великана, ученици су своју креативност преточили у ликовне и литерарне
радове, који су постали део школске изложбе, приређене поводом годишњице. Јубилеј је уједно био и
прилика да ученици посете Музеј Иве Андрића, где су са великим интересовањем слушали о

пишчевом животу и посматрали документа, слике, награде, библиотеку и остале пишчеве личне
предмете.

Наставници: Ана Крунић, Ивона Ђукић, Душица Пецељ, Сања Станишић

Мост разумевања-Међугенерацијска солидарност
Наш ученик Денис Крајачић је освојиo трећу награду на овом ликовном конкурсу.

ЧЕСТИТАМО!

Наставник: Софија Љубинковић

Посета Храму Светог Саве

Ученици старијих разреда у пратњи наставника посетили су 12. октобра Храм Светог Саве. Са
религијским и културно-историјским значајем храма ученике је упознала наставница верске наставе
Сања Станишић.
Наставници Сања Станишић, Душица Пецељ, Ивона Ђукић, Ана Крунић

Сајам књига
Октобар је традиционално посвећен књигама. На овогодишењем Сајму књига као посетоци нашли су
се и наши ученици.

Наставници: Марина Станковић, Ана Крунић, Душица Пецељ, Сања
Станишић, Светлана Петровић, Ивона Ђукић

Маскенбал
У оквиру секције нeмачког језика ученици 5. и 6. разреда обележили су Halloween, који се
традиционално прославља у земљама немачког говорног подручја. Том приликом направљен је
максенбал, а ученици су се лепо забавили показујући своју креативност и маштовитост.

Николина Рацковић

*Полигон Ангенције за безбедност саобраћајa*
Ученици наше школе су 27.10.2017. у школском дворишту возили дечије аутомобиле по
направљеном коловозу и прелазили коловоз. На крају су добијали дечије возачке дозволе.

Рециклажа
Ученици III/4 су учествовали на наградном конкурсу Фестивала науке, на ком су представили
производе рециклирања. Неколико дана смо вредно радили, како бисмо старе материјале обојили
креативношћу и маштом.

Учитељица Марина Јованов

Дан школе "Стеван Дечански"
Ученици одељења III/4 су присуствовали свечаној прослави Дана школе "Стеван Дечански"(школа за
оштећене слухом, наглуве) и обележавању 120 година постојања школе. Одушевљени смо снагом и
вољом наших другара, који су нам представили плодове свог рада. Речи би све поквариле...
Учитељица Марина Јованов
Експериментишемо
Ученици 2/2 одељења су и у овој школској години наставили да истражују свет науке извођењем
различитих експеримената.
Учионица је током једног часа претворена у лабораторију у којој су "црвени" и "зелени" тим правили
:
-" вулкан у епрувети ",
- "џиновску сапуницу" ,
- дували балоне на флашици и фарбали цвеће.
Све је реализовано уз несебичну помоћ и подршку родитеља: Снежане Ненадовић,Драгане РистићБалош ,Снежане Вујовић и Марије Латиновић.
С' нестрпљењем очекујемо и наредно дружење.

Одељење 2/2 и учитељица Маријана Кљајевић

Новогодишње јелкице
Нова година се ближи! Ми смо наше јелке већ украсили. Уз помоћ маме Дамјана Костића, која нам је
била гост на часу ликовне културе, ученици су направили своје јелкице.

Бојана Блажевић
Предавање на тему "ХИВ/АИДС"
Дана 5.12.2017. Црвени крст је одржао предавање на тему "ХИВ/АИДС", у основној школи "Данило
Киш". Предавања су реализована за ученике 8-их разреда. Пуштали су им филм "Дечко који се
стидео", који је снимљен од стране Црвеног крста Палилула. Након филма, дискутовали су са
ученицима о овој теми.

Координатор Црвеног крста- Милена Џамић
Топчидерски парк
Ученици 5-4 и 6-2 одељења, посетили су Топчидерски парк и Музеј Милошев конак.

Наставници: Душица Пецељ, Јелена Калезић и Светана Петровић

Соко Штарк
Посетили смо производњу Соко Штарка. Ово није био наш најсунчанији дан, али најслађи свакако
јесте.

Учитељица Марина Јованов

Радионица-У сусрет Новој години
На часу ликовног ученици I-1 су заједно са својим родитељима правили разне новогодишње
декорације,укарасе и мотиве које ћемо продавати 28.децембра на Великом новогодишњем
вашару.Захваљујемо се креативним и дивним родитељима што су издвојили време и улепшали нам
овај час!Видимо се на вашару!

Учитељица Милена Лутовац

Трг бајки
Обишли смо Трг бајки, на ком смо учествовали у еко радионици Србијашуме, показавши
креативност, али и велико знање о шумама. Учествовали смо и у наградној игри и сада жељно
ишчекујемо да неко од нас буде победник и викенд проведе на Копаонику.
Ово је још једна у низу авантура које ћемо се радо сећати.

Учитељица Марина Јованов, III/4

Фестивал науке
Ученици III/1, III/3 и III/5 су 14.12.2017. године посетили Фестивал науке на Београдском сајму.Под
слоганом „ Један на један“, деца су интерактивно учествовала у највећим научним изазовима, те у
непосредном контакту са научницима испробала различите научне експерименте и упустили се у
незаборавне научне авантуре.

Соња Николић, Татјана Магделинић и Сњежана Чворовић

"Покрени чаролију"
Ученици I-1 разреда су одржали новогодишњу приредбу за родитеље. Дивно смо се забавили уз
песму, игру, рецитацију и глуму.Са много осмеха и доброг расположења покренули смо празничну
чаролију!

Срећна Нова година!!!
Учитељица Милена Лутовац

Музеј афричке уметности
У оквиру изучавања регионалне географије Африке, ученици седмог разреда посетили су Музеј
афричке уметности.

Наставнице: Душица Пецељ, Сања Станишић и Ана Крунић

*Пожелећу у новогодишњој ноћи*
Угледни час српског и немачког језика ( наставна јединица: Пожелећу у новогодишњој ноћи) одржан
је 29.12.2017. године у одељену V-2. Ученици су у духу новогодишњих и бозицних празника писали
честитке на српском и немачком језику уочавајући разлике у правилима писања у оба језика.

Наставнице Данка Нововић и Николина Рацковић

Нестао Деда Мраз
Стару годину смо испратили приредбом коју су ученици IV2 приредили млађим III/1 и
III/2другарима који су их бодрили из публике.

Новогодишње надсвиравање
Дана 27.12.2017.године ученици млађих разреда су са својим учитељицама посети Дечји културни
центар и погледа представу „Новогодишње надсвиравање“, након тога је наступила Леонтина.
Ученици су уживали у програму и представи коју су погледали.
Учитељице млађих разреда
Један пакетић-пуно љубави
Црвени крст Вождовца је и ове године реализовао акцију „Један пакетић-пуно љубави“, са циљем да
обрадују најмлађе суграђане, из породица лошијег материјалног стања. Акцији, захваљујући којој је
подељено много новогодишњих пакетића, прикључиле су се ОШ „Данило Киш“.
Ученици наше школе већ традиционално се одазивају овој акцији и прикупљају скаткише и школски
прибор за своје вршњаке. Хвала свим ученицима који су се одазвали овој акцији!
Координатор Црвеног крста Милена Џамић
Журка за старије разреде
Ученици старијих разреда прославили су завршетак године у Алантис евент центру уз новогодишњу
журку и богат забавни програм.

Новогодишњи базар
Традиционално, у сусрет Новој години, одржава се Новогодишњи базар у нашој школи. Базар је био
изузетно посећен, па тако ни дечја радост није изостала. Мноштво пахуља, јелки, звездица, кићанки,
шешира, Деда Мразова, честитки, санки цветова, новогодишњих врећица, цветова, пакетића, итд.
направљених од најразноврснијих матерјала одисали су новогодишњим духом. Задовољни смо што је
Базар успешно реализован, што су ученици испољили обиље креативности. Веома см0 захвални
родитељима ученика и задовољни оствареном сарадњом.

Божић и божићни обичаји
Ученици седмог разреда учествовали су 27.12.2017. у извођењу угледног часа српског језика и верске
наставе на тему Божић и божићни обичаји. Том приликом могло се чути о начину прослављања
Божића у православљу, римокатоличанству и протестантизму, док су кроз драмски део ученици
приказали божићне обичаје везане за различите делове наше земље.

Наставнице Ана Крунић и Сања Станишић
Ученици III/3 и III/5 су 28.12 2017. године организовали приредбу за родитеље поводом
новогодишњих и божићних празника.Наши ученици су песмом, игром,глумом и рецитовањем успели
да дочарају новогодишње расположење и покажу родитељима своје многобројне таленте.

Татјана Магделинић и Сњежана Чворовић

ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ СВЕТИ САВА

Приредба поводом Светог Саве
Ученици одељења III/1 су извели приредбу поводом Светог Саве у преподневним часовима за
одељења трећег и четвртог разреда, а у поподневним сатима за родитеље. Приредби су
присуствовали и директорка школе, библиотекарка, наставници и учитељи наше школе. Уз пригодне
текстове о великом учитељу Светом Сави, ученици су веома успешно у свечаном духу обележили
овај дан.

Соња Николић

Прослава ДАНА ШКОЛЕ

Наша школа је ове године прославила свој четврти рођендан!

Тематски дани
Ученици VI 3 поводом 14. фебруара и Светог Трифуна обрађивали су лирске породичне песме на
посебан начин . Пронашли су мотиве и поруке које су изложили на паноу у кабинету за српски језик,
а затим их заједно тумачили, вреднујући поруке у њима.

Наставник : Ивона Ђукић

21. 02. 2018.
,,Звездице'' I/3 су се за Дан школе припремале кроз тематски дан посвећен Данилу Кишу.
Наставне садржаје из математике и српског језика повезали смо са писцем чије име с поносом носи
наша школа. Задаци су нам били занимљиви, сликовити. Док смо их решавали, забављали смо се
откривајући ребусе, сликовне пазле и, уз сарадњу, учили.
учитељица Александра Вујатовић

Поводом Дана школе ученици петог један и петог три групним радом упознали су се са личношћу
и делом Данила Киша.
Припремили су и научили занимљивости из пишчеве биографије, књижевног рада, припремили и
библиографске податке. Најзанимљивији су били замишљени интервју са Данилом Кишом, могући
одговори, квиз знања о пишчеевом раду, асоцијације. Час је протекао у креативној и занимљивој,
радној атмосфери, о чему говоре и ове слике

Наставник: Ивона Ђукић

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА
УЧЕНИЦИ ОСМОГ РАЗРЕДА ПОСЕТИЛИ СУ САЈАМ ОБРАЗОВАЊА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „
ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ“.

НАСТАВНИК: НАТАША ИЛИЋ
Угледни час
Ученици VI-3 и VI-1 одељења присуствовали су угледном часу из музичке културе и географије на
тему Краљевина Шпанија. На овом часу упознали су се са географским одликама, песмом,
инструментима и игром ове медитеранске земље.

Наставнице: Душица Пецељ и Драгана Ђорђевић-Фиданов

Приредбе за ОСМИ МАРТ

Учитељица Анђела Петровић
"Рађа мајка,дивна мати,децу лепу,децу здраву"
Поводом Дана жена обрадовали смо наше драге маме приредбом на којој смо показали сва наша
умећа!Остварили смо циљ,а то су осмеси на њиховим лицима!На крају приредбе уручили смо им
поклоне које смо сами правили!
Хвала вам,драге маме!Срећан 8.март!

Ученици I-1 и учитељица Милена Лутовац
Ученици III/4 су Дан жена обележили приредбом посвећеној мајкама, у којој су значајну улогу
имале тате, на радост и изненађење мајки.
"Већина свих осталих лепих ствари у животу долази у паровима, триплетима, десетинама, хиљадама.
Много ружа, звезда, залазака сунца, дуга, браће и сестара, тетки и ујака, али је само једна мајка на
целом свету."

Ученици III-4 и учитељица Мaрина Јованов
Ускршња радионица
Ученици I-1 су заједно са родитељима правили разне ускршње мотиве које ће излагати и продавати
на Ускршњем базару.Хвала дивним родитељима!

I-1 и учитељица Миленас Лутовац

Угледни час "Хајдучка Мачва"
У одељењу 7-2 одржан је угледни час из српског језика и географије. Обрађена је тема Мачве кроз
географске одлике и роман Јанка Веселиновића ,,Хајдук Станкo".

Наставнице Ана Крунић и Душица Пецељ

Сачувајмо планету
Ученици наше школе придружили су се промовисању светске акције Сат за нашу планету.
Наставнице Душица Пецељ и Олгица Рабреновић

Базар

Радионица-изложба "У сусрет Ускрсу"
У холу наше школе на другом спрату организована је радионица - изложба "У сусрет Ускрсу".
Радионицу су организовале и водиле наставница верске наставе Сања Станишић, наставница
енглеског Милица Миљојковић и учитељица Соња Николић. Ученици III/1 одељења су маскирани у
зечеве и пилиће фарбали јаја, правили Ускршњу декорацију, писали Ускршње поруке на енглеском
језику. Радионици су осим III/1 присуствовали и ученици других одељења. Ученичким радовима смо
украсили хол наше школе.

Посетили смо Етнографски музеј и учествовали у манифестацији Тржница идеја

Ученици одељења III/1 и III/2су са учитељицама посетили Етнографски музеј и учествовали у
манифестацији "Тржница идеја". Најпре смо посетили галеријску и музејску поставку, а онда су
ученици веома активно учествовали у бројним активностима: цртању омиљеног лика из бајке; изради
оптичке играчке тауматроп; препознавању бајке на основу илустрације; проучавању исхране
кикиндске сове; приповедању прича уз помоћ визуелних реквизита; писању старим писмима
(хијероглифи и глагољица); слагању приче по редоследу догађаја; демонстрацији рада уређаја за
анимацију; изради средњовековног накита; уочавању и описивању детаља на уметничким сликама;
изради летилица од папира; украшавању кецеља етно мотивима; слагању слагалица; бојењу шара са
пиротских ћилима; дизајнирању костима из 19. века; фотографисању са глумицом у лику кнегиње
Јулије; писању и слању писама и разгледница; изради животиња оригами техником; украшавању
афричке маске Ђивара; изради мапа ума у облику постера или макете од пластелина; позирању и
фотографисању са авијатичарским кацигама; решавању квизова и енигматских задатака, игрању
друштвених игара и игара меморије.
Овај прелепи дан смо завршили игром и опуштањем у Студентском парку.

Учитељице: Соња Николић и Милена Џамић

*Мали победник*
Ученици наше школе учествовали су на Фестивалу поезије београдских основних школа ,,Мали
победник". Своје песме, које су се нашле у Зборнику, читали су пред публиком и песничким жиријем
Сергеј Матић II-6, Раде Васић II-4 и Дарио Кордик VII-1, док су као финалисти стихове казивали
Андрија Младеновић II-2, Ивона Илић IV и Маша Станковић VII-2.

Пепељуга

Ученици млађих разреда парна смена имали су прилике да иду у позориште и да гледају представу
„Пепељуга“. Ова бајка над бајкама често је и радо играна у Позоришту Бошко Буха. Ово је пета
верзија! Никад није доста „Пепељуге“.
Очигледно да постоји нека магија у овој причи. А како и не би постојала кад су ту и Добра вила, и
бундева која постаје кочија, и... Глумци припремајући ову представу, имали су ту магију осетили је и
у њој врло уживали.
Ученици су уживали у представи. Након представе причали су и сликали се са својим омиљеним
глумцима.

Читалачка значка
Школско такмичење "Читалачка значка" одржано је 28.и 29. марта у библиотеци. Учествовало је 67
ученика, од којих се 14 пласирало на Општинско такмичење.
Комисија је изабрала најлепше дневнике ученика који су добили титуле: "Поштовани писар" и
"Поштовани говорник".
Ученици који су се пласирали на Општинско такмичење „Читалачка значка 2018.“:
За титулу „Поштовани писар“:
1.Денис Крајачић
2.Вања Симуновић

8/1

За титулу „Поштовани говорник:
1.Андреа Вељовић

2/5

2. Хелена Влаховић

2/3

3.Ирина Алимпијевић 3/2

3.Јана Субошић

4/1

4.Катарина Недић

4.Ана Петровић

4/1

5. Тијана Пржуљ

1/2

5.Софија Богдановић
6.Лара Цревар
7.Андреа Вељовић

3/2

3/2
3/1
3/1
2/5

8.Дуња Трмчић

4/1

9.Ана Петровић

4/1

6.Ивона Кецман
7.Ива Дељанин

1/2
1/7

Ову одлуку донела је комисија која је учествовала у раду.
Чланови комисије: Марина Станковић, Ивона Ђукић, Милена Лутовац, Маја Николић, Гордана
Крнета, Мирјана Шеша, Данијела Маниташевић, Сњежана Чворовић.

САНИТАРНО ЕКОЛОШКОГ ДРУШТВА
Ученици IV-1 и IV-3 ималу су предавање о заштити и очувању вода. Предавање је држала
представница САНИТАРНО ЕКОЛОШКОГ ДРУШТВА.

Бојана Блажевић и Ангелина Мирковић

Посета
Наша школа има је част да је дана 19.4.2018. посети Његова Светост Патријарх српски, господина
Иринеја.

Угледни час српског језика и историје
Угледни час српског језика и историје одржан је у среду 25. 4.2018. у кабинету за историје, обрадом
теме : Косовска битка у историји и епици.
Одељење VI 3 утврдило је и проширило знања о историјском и епском контексту обрадом легенде и
изабраних песама . Часу су присуствовали и њихови другови , ученици V 1 које су презентацијом и
тумачењем припремили за слична проучавања у шестом разреду . Гошће на часу су биле Марина
Станковић и Марија Латиновић.
Наставнице Јелена Калезић и Ивона Ђукић

Литерарни конкурси
На међународном конкурсу Креативна чаролија са 18000 учесника из 400 школа ученица 5/1 Теодора
Ристић освојила је похвалу за литерарни рад на тему "Рашири своја крила јер небо није граница".

СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ 89 ГОДИНА ОД СМРТИ ВОЈОВДЕ СТЕПЕ

У част славног српског војсковође и стратега српског народа, a поводом 89. годишњице смрти
војводе Степе Степановића, у његовој родној кући и спомен комплексу у Кумодражу дана 27. априла
2018. одржана је свечана академија.
Објекат родне куће војводе Степе Степановића представља репрезентативан примерак народне
архитектуре и поред историјског значаја, поседује значајне архитектонске и етнографске вредности.
Наши ученици су имали част да посете и обиђу његову кућу.

Угледни час из математике
Учитељица Анђела Петровић је одржала угледни час из математике.

*СОКО ШТАРК*

Сви они који су у свом детињству имали прилике да са школом посете фабрику Соко Штарк, још
увек памте мирис свеже испеченог кекса помешан са опојним мирисом праве чоколаде.
Овај незаборавни доживљај, компанија Соко Штарк је одлучила да омогући и ученицима наше
школе.
Ученици III/2 данас су били у посети Соко Штарку где су деца упозната са производњом смокија,
кекса, чоколаде, наполитанки. Такође су сами правили чоколаду. Упознати су са различитим
занимањима и пословима у овој фабрици. Добили су слаткише и фотографију са маскотом за
успомену.
Учитељица: Милена Џамић.

Угледни час ,,Светске религије у очима наше деце“

У уторак 8.5.2018. у корелацији предмета историја, географија и верска наства, ученици 6-2 одељења
представили су светске религије: јудаизам, паганство, будизам, хиндуизам, хришћанство
(православље и католицизам) и ислам.

Наставнице: Јелена Калезић, Душица Пецељ и Сања Станишић

Асоцијација безбедности у саобраћају
Асоцијација безбедности у саобраћају обавила је едукацију деце у нашој школи.

Црвени крст

Црвени крст Вождовац је у недељи Црвеног крста дана 15.5.2018. у Центру за културу и спорт
"Шумице" организовао општински квиз "Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном давалаштву
крви".
На квизу је учествовало 19 екипа ученика четвртих разреда из 11 школа са наше општине. Квизу су
предходиле припреме у основним школама уз помоћ учитеља и наших младих волонтера.
Квиз се састојао из 2 серије питања о Црвеном крсту, давалаштву крви и програмима које Црвени
крст реализује у основним школама и 3 забавне игре (пронађи разлике, слагање чаша и полигон
спретности).
У реализацији самог квиза, учествовало је 15 волонтера Црвеног крста Вождовац.
Наши ученици су освојили 4. место.

Координатор Црвеног крста: Милена Џамић

Представљање занимања
На часу одељењске заједнице имали смо госте. Тата економиста и маме наставница српског језика и
наставница биологије су упознали ученике са својим послом и занимањем.

Бојана Блажевић

Српске деспотовине

Час корелације и међупредметних компетенција на тему ,,Српске деспотовине`` одржан је 22. 5. 2018.
за време четвртог часа , у кабинету историје . Ученици VI 1 повезали су и проширили стечена знања
из историје , српског језика и географије . Садржај часа посвећен је читању биографија српских
великаша, одломака обрађених песама из Kосовског и Циклуса Краљевића Марка и занимљивостима
показаним кроз презентацију свега наученог .

Наставнице: Јелена Калезић , Ивона Ђукић и Душица Пецељ

Брига о порордици

Уочавајући значај добрих породичних односа и њихофе рефлексије на понашање ученика у школи,
наша школа је и ове године обележила светски дан породице. Организована је трибина Брига о
породици-друга страна школе. Трибина је обухватила три сегмента:
- рецитал и музичка тачка ученика седмог разреда, хор млађих разреда
- уводна реч- Данијела Чоловић, директорка школе
- гости-предавачи- др Драгомир Сандо, професор ПБФ
- Снежана Сандић, представник ПУ Града Београда
Гости су на били родитељи који су са еликим интересовањем пропратили све сегменте трибине.
Организатори: Невена Чавић, учитељица-руководилав малог хора, Сања Станишић, наставник
верске наставе, Данијела Чоловић, директор школе

Тематски дан - ,,Ко доброту сеје, љубав жање''

Данас, 28. маја, Звездице одељења I3 су имале свој четврти тематски дан. Данашњи је био под
називом ,,Ко доброту сеје, љубав жање''.
Удружујући идеје колегиница и примере добре праксе објединили смо предмете: Српски
језик, Математика, Свет око нас, Физичко васпитање и Ликовну културу. Учили смо причу ,,Голуб и
пчела'', сабирали и одузимали до 100, куповали, плаћали и враћали кусур, играли Слагалицу, правили
пчелу и голуба.
Браво за јунаке данашњег дана!
Звездице I3 и учитељица Александра Вујатовић

Излет петог разреда

Ученици петог разреда, у оквиру једнодневне екскурзије, ишли су пут Лознице и Шапца. Осим лепог
дружења у пратњи одељењских старешина четири одељења, обишли су знаменитости: Текеришспомен место славне церске битке из провог светског рата; Троношу-манастир из 13. века ктиторке
Каталине Немањић, посвећен ваведењу пресвете Богородице; Тршић-родно место Вука Караџића.
Кустоси и туристички водич проширили су знања наших петака.

Председник актива 5. разреда
Светлана Петровић

Излет првог разреда
Прваци су посетили Бојчинску шуму,манастир Фенек и салаш Стремен.Излет је веома успешно
реализован.

Учитељице првог разреда
ИЗЛЕТ – Бранковина, Ваљево
21.5.2018.
Једнодневни излет на релацији Београд--Бранковина- Ваљево-Београд одвијен је у организацији
туристичке агенције "LUI TRAVEL".
Ученици су уживали у посети културно-историјског комплекса Бранковина. Обишли смо цркву
Светог Архангела, задужбина Проте Матеје Ненадовића, вајате Ненадовића, гроб Десанке
Максимовић, стару "Протину школу" и нову "Десанкину школу". Уживање су наставили игром и
забавом у природи.
Путовање смо наставили одласком у Ваљево где смо посетили музеј града Ваљева и Муселимов
конак са поставком "Сеча кнезова".
Излет је завршен доласком испред школе у 20 часова, а деца са њега носе предивне утиске
обогативши новим информацијама, очигледним, видљивим и конкретним, своја већ стечена знања и
искуства.

Учитељице трћег разреда

Излет други разред
Једнодневни излет другака 2017/18.године на релацији Београд–Пећинци- Обедска бара-Манастир
Обед и Музеј Хлеба реализован је у организацији туристичке агенције “LUI TRAVEL”.
Ученици су уживали у садржајном и тематски одрађеном дану у природи. Стигли смо на Обедску
бару,након слободних активности деца су била подељена у три групе.Једна група је ишла у обилазак
Обедске баре уз инструкције водича.Друга група је гледала едукативан филм посвећен Обедској
бари,ужој околини и манастирима у близини Обедске баре.Трећа група је пажљиво пратила водича
који је ученицима показивао флору и фауну у Обедској бари.Пут смо наставили ка Музеју Хлеба где
нас је срдачно дочекао кустос,домаћин и сликар Јеремија са својом ужом породицом. Ручак у
ресторану,посета Манастира Обед.Игре на Обедској бари и повратак у Београд око 20 часова.Деца су
понела предивне утиске обогаћене новим информацијама.Са нестрпљењем се радујемо наредном
излету!

Твоје знање мења све
Ученици V-2 су у оквиру пројекта " Твоје знање мења све" 5. 06.2018. одржали завршну
презентацију, на којој су на креативан начин рекли НЕ психоактивним супстанцама.

Излет четврти разред
Ученици 4. разреда на излету су обишли Орашац, Топлу и Аранђеловац. Имали су прилику да посете
место на коме се одиграо један од најзначајнијих догађаја у историји српског народа - Први српски
устанак. Обишли смо Карађорђев музеј у Тополи, у коме су ученици могли да виде личне предмете
нашег знаменитог вожда Карађорђа Петровића, као и аутентично оружје из Првог српског устанка.
Лаганим пешачењем, кроз предивну шуму, корачали смо према Опленцу, на коме се налази предивна
кућа краља Петра I Карађорђевића, из које је посматрао изградњу своје задужбине - цркве Св. Ђорђа.
Посета саме цркве је била једна од најлепшег тренутка на целом излету, а посебан утисак оставља
маузолеј династије Карађевић, који се налази у подземљу саме цркве. Ученици су своје слободне
активности провели у Буковичкој бањи у Аранђеловцу. У вечерњим сатима се враћамо кући са
предивним утисцима и у добром расположењу.

Посета
Ученици 5. и 6. разреда су 8.06. били гости "Зуботехничке школе".Том приликом присуствовали су
маскенбалу и музичким перформансима ученика. Љубазни домаћини су им показали школу и
представили чиме се све зуботехничари баве.

Николина Рацковић, Јелена Калезић

Излет седми разред

Лајање на звезде
Ученици 6-2 одељења јуче 10.6. са разредном Јеленом Калезић посетили су позористе Академија 28 и
одгледали представу " Лајање на звезде" у којој су глумили многи ученици наше школе.Ивана
Кондић, Денис Саботић, Никола Сегић, Милан Милковић, Јана Савић, Тара Марковић,Лазар
Стојковић и Михајло Петровић.

Ликовна секција други разред

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА УЧЕНИКА ДРУГОГ РАЗРЕДА
Кроз игру и дружење заједно са учитељицама Данијелом Маниташевић и Маријаном Кљајевић
мали креативци су индивидуално, али и тимски стварали сјајна дела примењујући знања из разних
области. Док смо сликали,бојили, лепили,кројили уживали смо сви заједно у улепшавању школског
простора!

Учитељице Д. Маниташевић и М. Кљајевић

САРАДЊА ОШ „ДАНИЛО КИШ“ СА ШКОЛОМ ИЗ СЛОВЕНИЈЕ
ОШ „Данило Киш“ била је домаћин ученицима и наставницима ОШ „Франц Лешник – Вук“ из
Сливнице код Марибора, са којом је успостављена је сарадња.

Ђаци из Словеније били су два дана гости ученика са Вождовца, а заједно су припремили и концерт.
Хорови обе школе изводили су традиционалне и савремене мелодије – од џеза, рока до озбиљне
музике. Свој наступ завршили су заједничким извођењем чувеног хита „Девојко мала“, а дружење је
улепшао и наступ фолклора из ОШ “Данило Киш“.
Госте из Словеније је поздравила директорка школе Данијела Чоловић,а директор словеначке школе
„Франц Лешник – Вук“ Антон Обрехт је изразио наду да ће се сарадња наставити узвратном посетом
Вождовчана Словенији.

Гостима је организован и обилазак Београда, тако да су посетили Етнографски музеј, Природњачки
музеј, Калемегдан, прошетали Кнез Михаиловом улицом.

Додела диплома
Данас смо у свечаној сали школе поделили бројне дипломе свим ученицима који су били најбољи на
многобројним такмичењима из свих образовних области у току ове школске године. Наградили смо и
ученика генерације и спортисту и спортисткињу генерације. Честитамо свима и желимо још више
успеха и наредне године.

Посета ментора
У понедељак 7.5.2018. нашу школу посетила је ментор Пројекта Александра Бошковић. Том
приликом одржан је састанак са наставницима и ученицима који учествују у Пројекту. Говорено је о
досадашњим резултатима, плановима, њиховој остварености, потешкоћама, очекивањима,
могућностима везаним за реализацију Пројекта.

Завршне приредбе
ТАЛЕНТОВАНИ, ЗАБАВНИ И ШАРМАНТНИ
На крају школске 2017/18. године ученици 2/1 припремили су завршну приредбу за родитеље, баке и
деке. Своја знања, способност и креативност су на необичан и интересантан начин представили
присутној публици. Искористили смо ову прилику да се сјајном глумом, песмом и игром захвалимо
свим родитељима на великој подршци и ангажовању у реализацији свих наших активности.

Хвала мојим ђацима на још једној незаборавној години!
Маниташевић

Учитељица Данијела

ПРИРЕДБА 2/2
У четвртак 12.6. 2018.године ученици одељења 2/2 су за своју браћу,сестре,баке,деке и родитеље
припремили завршни приредбу.
Ученици су певали ,свирали ,рецитовали , глумели и показали своје таленте кроз научене школске
садржаје .

Учитељица Маријана Кљајевић

Приредба 1/7
У одељењу 1/7 за крај школске године одржама је представа "Пипи дуга чарапа".

ЕКО РАДИОНИЦЕ
Након успешне сарадње са удружењем „ЕКоХуб“ која је реализована кроз различите радионице на
часовима Чувара природе ученици 2/2 одељења добили захвалнице.
Срећа и радост на дечијим лицима показује какво задовољство нам је ова сарадња донела.

Учитељица: Маријана Кљајевић

Санитарно еколошко друштво

У сарадњи са Санитарно еколошким друштвом -САН
ЕКО- 23.6.2018. године пловили смо бродом по Дунаву.Неколико ученика 4-1 са својим родитељима
имало је кратко предавање о заштити река и околине.Уживали смо у вожњи бродом „Ковин“.Брод
„Ковин“ израђен је крајем 19. века, а на предлог стручњака Музеја науке и технике проглашен је за
културно добро Републике Србије.
Бојана Блажевић
Промоција ,,Куварчића" у ОШ ,,Данило Киш"

Промоција ,,Куварчића" у школи одржана је 28.6.2018. Наш штанд посетили су многобројни
ученици, њихови родитељи и наставници. Готово цео тираж је распродат!
Уживајте у нашим рецептима!

Смањење ризика и последица од елементарних непогода у локалној заједници
Крајем школске године, Црвени крст Вождовац је у Основној школи "Данило Киш", одржао јавну
манифестацију из програма "Смањење ризика и последица од елементарних непогода у локалној
заједници". Манифестација се састојала из 6 забавно-едукативних полигона, где су ученици ове
школе могли да чују значајне информације о томе како треба да се безбедно понашају на води, како
настају земљотреси, како да спречимо климатске промене, како да се безбедно евакуишу из учионице
итд.
Прилику да ово све виде су имали ученици III и IV разреда ове школе.
Подељен је пропагандни материјал, на коме се налази много корисних информације о овим темама.

Мала матура
Ученици IV/2 су заједно са учитељицом организовали завршну журку у дискотеци Стар. Још једно
прелепо дружење које ће деца понети као успомену свог детињства.

Учитељица: Диана Чумић

Промоција "Куварчића" на Авали
Имали смо част и задовољство да у недељу 17.6.2018. године представимо дечији пројекат Куварчић
на Авали на фестивалу сирева и гостујемо у ТВ емисији Жикина шареница.
Ученици седмог разреда у пратњи директорке Данијеле Чоловић, наставница Ане Крунић, Марије
Латиновић и Душице Пецељ, продавали су своје производе, учествовали у Жикиној питалици и
освојили вредне награде. Куварчић садржи традиционална јела која су прикупљали ученици из
родног краја њихових родитеља и у њему дали кратак опис георафског порекла и историјских
знаменитости. Наш пројекат је поздравио и похвалио градоначелник града Београда др Зоран
Радојичић. Ученик првог разреда Вукан Латиновић продао је први примерак Куварчића

.

Координатор предузетничког тима
Марија Латиновић

Вуковци наше школе

Александар Зимоња
УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ

Уна Боројевић

Јована Бркљач

Огњен Пантовић

Теодора Тегелтија

Денис Крајачић

Матурско вече
Ученици осмог разреда су прославили матурско вече 11.6.2018. године.
Матура означава и крај једног дела школовања па и једног посебног доба у њиховим животима.
Након прославе матурске вечери све њих чека неко ново поглавље живота и школовања у које улазе
као много зрелији људи. Зато ће ово вече памтити читавог живота

9. марта је у нашој школи гостовала је Зорица Илић, преводилац са Чешког језика, која је ученицима
представила књигу "Чарапокрадице", аутора Павела Шрута у издању Издавачке куће "Одисеја".
Промоцији су присуствовали ученици трећег, четвртог и петог разреда који су пажљиво слушали о
чему говори књига и касније постављали питања и износили своје утиске. Иначе у току је и продајна
изложба "Одисејиних" књига у библиотеци са 20% попуста

Велико хвала родитељу наше ученице господину Ивану Живићу који у своје име и име свог
предузећа "Itech Elite"d.o.o. школској библиотеци донирао 42 књиге издавачке куће "Bookland".

У петак, 20. маја у свечаној сали одржана је промоција књиге Дејвида Валијамса "Деда у бекству"
Издавачке куће "Прополис боокс" на којој су трећаци и четвртаци уживали у читању делова књиге и
пожелели да је што пре прочитају. Школа је на поклон добила један прерак књиге, а деци је
омогућено да је по промотивној цени купе ако желе.
Промоција књиге
Данас је одржана промоција дивне књиге писане по истинитој причи о горили који је већи део свог
живота провео у кавезу у холу једног тржног центра у Америци. Причу прича сам Иван који
покушава да схвати свет људи и њихов начин живота. Дивно, топло и пре свега људски.
Присуствовало је око 30 ученика од 5. до 8. разреда.

БОЖИЋНИ САЈАМ КЊИГА
Четвртаци у посети Божићном сајму књига у Дому синдиката. Обилазили су штандове, купили
понеку омиљену књигу и отишли у Мек да после хране за душу нахране и тело.

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
Како се каже волим те
Промоција књиге "Како се каже волим те" аутора Слободана Станишића у Дечјем културном центру
у петак, 24. 2. 2017. Аутор је прочитао неколико својих песама, а дечји хор "Чаролија" је певао песме
које су компоноване на стихове аутора збирке.

Mарина Станковић
Данас, 7.3.2017. у нашој школи је гостовала Јасминка Петровић, најчитанији, најнаграђиванији и
најпревођенији дечји писац нашег времена. Дружила се са децом од другог до осмог разреда и
представила своје књиге. Разговор са њом је био толико интересантан да смо продужили сусрет за
још пола сата.

Ученици трећег и четвртог разреда наше школе данас су били на промоцији књига "Прополис боок"
Валијамса и Бадијела.

Предузетне школе

Наша школа прикључила се пројекту ,,Предузетне школе“, који организује Министарство
просвете, науке и технолошког развоја и Фондација Универекспорт.
Пројекат подржава развој предузетништва и представља значајну новину у систему
образовања - увођење предузетништва као нове компентенције у план и програм рада
основних школа. Почео је са применом током школске 2017/2018. године.
Циљеви пројекта:
- подржавање развија предузетништва,
-оспособљавање школа, наставника и ученика да од предузетничких идеја дођу до реализације
жељених циљева,
-усклађивање са новом оријентацијом у образовању, према којој је настава усмерена на исход
учења,
-омогућавање да предузетничка способност постане ученицима део репертоара понашања који
је потпуно примењив у друштву које нас окружује и који одговара на потребе савременог доба,
- оспособљавање ученика да стечено знање о предузетништву могу да примене у каснијем
животу.

Тим предузетнка
Тим предузетника у нашој школи чине заинтересовани ученици седмог разреда као и наставнице
српског језика Ана Крунић, географије Душица Пецељ, историје Марија Латиновић, ликовне
културе Софија Љубинковић, техничког образовања Светлана Петровић, као и директорка школе
Данијела Чоловић.

Од идеје до реализације
У оквиру пројекта наша школа добила је задатак да направи туристички водич. У протеклом периоду
тим предузетника састајао се више пута. Разрађена је идеја да се направи ,,Куварчић“, гастрономски
водич кроз Србију. Направљен је акциони и бизнис план, а ученици су попунили улазну анкету за
пројекат, да би се утврдило колико знају о предузетништву.
Ученици су током школске године прикупљали рецепте и фотографије из свих делова наше земље.
Одабрано је једанаест рецепата који ће чинити кувар.
За потребе прикупљања фотографија направљен је мејл kiskuvar@gmail.com.

Насловна стана је скоро готова. Још се нисмо одлучили. :)

Посета ментора
У понедељак 7.5.2018. нашу школу посетила је ментор Пројекта Александра Бошковић. Том
приликом одржан је састанак са наставницима и ученицима који учествују у Пројекту. Говорено је о
досадашњим резултатима, плановима, њиховој остварености, потешкоћама, очекивањима,
могућностима везаним за реализацију Пројекта.

Кување
Једна од најзанимљивијих фаза у изради Пројекта билa је припремање хране. Ко је у школу навратио
18.5.2018. могао је да осети мирис пите гужваре, баранице, чикова, дроњавих пуслица...
Јела смо припремили, фотографисли, пробали, а и дружили смо се.
На школском Јутјуб каналу можете видети како се спремају белмуж и роловане суве шљиве
(https://www.youtube.com/channel/UCRPTRNsxEHiYIehaWoHNcrw).

Дегустатори
Главни дегустатор Никола Дробац и његов помоћник Реља Скурић кажу да је све било одлично!

Промоција Куварчића на Авали
Имали смо част и задовољство да у недељу 17.06.2018. године представимо дечији пројекат
Куварчић на Авали на фестивалу сирева и гостујемо у ТВ емисији Жикина шареница.
Ученици седмог разреда у пратњи директорке Данијеле Чоловић, наставница Ане Крунић, Марије
Латиновић и Душице Пецељ, продавали су своје производе, учествовали у Жикиној питалици и
освојили вредне награде. Куварчић садржи традиционална јела која су прикупљали ученици из
родног краја њихових родитеља и у њему дали кратак опис георафског порекла и историјских
знаменитости. Наш пројекат је поздравио и похвалио градоначелник града Београда др Зоран
Радојичић. Ученик првог разреда Вукан Латиновић продао је први примерак Куварчића.

Координатор предузетничког тима
Марија Латиновић

Најава промоције „Куварчића"
Промоција ,,Куварчића" у школи одржана је 28.6.2018. Наш штанд посетили су многобројни
ученици, њихови родитељи и наставници. Готово цео тираж је распродат!

Уживајте у нашим рецептима!

Родна освешћеност
Наша школа, у текућој школској години, један сегмент рада посветила је пројекту “Родна освешћеност,
превенција насиља и дискриминације у вртићима и школама.
Као једна од осам школа у Србији, које су заједно са менторским школама укључене у овај пројекат, своје
превентивне активности усмериће на развој нулте толеранцје и искорењивање насиља над женама и
девојчицама. Циљ је такође, подизање свести о родној равноправности, рано препознавање ризика и
превенција насиља и оснаживање школа унапређивањем професионалних капацитета.
Носилац активности у оквиру пројекта су чланови Тима за борбу против насиља, злостављања и
занемаривања, стручна служба, ученици петог, шестог и седмог разреда и њихове одељенске старешине.
Активност-Обележавање Дана толеранције-у месецу новембру сва одељења су на погодан начин, у
зависности од узраста, обележила светски Дан толеранције, са посебним освртом на Родну
равноправност.

Активност-Равноправни у избору занимања-18. маја 2018. године организовани су реални сусрети
ученика завршних разреда наше школе и ученика неколико средњих школа. Осим што је циљ био да
ученици схвате да родне разлике не треба да буду препрека при избору занимања, ученицима је
омогућено да у оквиру пројекта Професионална оријентација, упознају своје мало старије другаре,
поставе им питања, на тај начин и сами детаљније размисле о свом будућем занимању.

Гости су нам били ученици следећих школа: Медицинска школа “Београд”, Рачунарска гимназија, Школа
за дизајн текстила.

Резултати "Мислише"
У нашој школи, као и широм Србије, 8. марта 2018. године одржано је такмичење "Мислиша 2017" у
организацији Математичког друштва "Архимедес".
Својим знањем истакли су се ученици наше школе:
Петковић Милица, 2.награда
Ристић Вук, 2.награда
Шаботић Денис,2.награда
Видовић Ана,3.награда
Радивојевић Стеван,3.награда
Бокић Јован,3.награда
Похвале су добили ученици:

Жаркић Јана, 2. разред
Крстић Никола, 2. Разред
Марковић Коста, 2. Разред
Мићић Лазар, 2. Разред
Николић Илија, 2. Разред
Радуловић Војин, 2. Разред
Вучичевић Сава, 3. Разред
Добријевић Миња, 3. разред
Кнежевић Коста, 3. разред
Николов Вук, 3. разред
Перишић Петра, 3. разред
Пешић Вук, 3. разред
Пршић Алекса, 3. разред
Стојановић Лука, 3. разред
Стојановић Миња, 3. разред
Богдановић Василије,4. разред
Баљак Илијана,5. разред
Радовановић Сава,5. разред
Ристић Теодора,5. разред
Марјановић Драга,6. разред
Координатор такмичења:Милена Џамић

Такмичење из веронауке
Прелепог и сунчаног 21. априла, одржано је такмичење из верске наставе (православни катихизис),
на којем боје наше школе бранила је најмлађа, али веома храбра и препуна знања екипа коју су
чинили ученици петог разреда: Александар Квас, Петар Петронијевић и Ђорђе Торбица. Иако, као
што је већ наглашено, најмлађа екипа, ови дивни ученици освојили су друго место на такмичењу.

Победа је измакла за 0,5 поена. Ми вам драги ученици честитамо на великом успеху и хвала на
показаном знању!!!

Наставник: мастер религиолог Сања Станишић

Литерарни конкурси
На међународном конкурсу Креативна чаролија са 18000 учесника из 400 школа ученица 5/1 Теодора
Ристић освојила је похвалу за литерарни рад на тему "Рашири своја крила јер небо није граница".

ПРИЗНАЊЕ СА ЛИКОВНОГ ТАКМИЧЕЊА ПОВОДОМ ДЕЧИЈЕ
НЕДЕЉЕ
- ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ
- ЛАНА БОЈИЋ 6/1
- ЛУКА САРАЈЛИЈА 5/1
- ЂУРАЂ СТАНКОВИЋ 7/3
ТАМАРА БЕЉАЦ 7/3
* ТРЕЋА НАГРАДА НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ-МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА ТОЛЕРАНЦИЈА
-ДЕНИС КРАЈАЧИЋ 8/1
* ДРУГА НАГРАДА НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ, ЛИКОВНИ КОНКУРС-СВЕТОСАВСКИ
ДАНИ

- ДЕНИС КРАЈАЧИЋ 8/1
* НАГРАДА НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ЗА ЦРТЕЖ КАРИКАТУРЕ- "МАЛИ ПЈЕР"
- ТАМАРА ТУЛИМИРОВИЋ 5/2
* НАГРАДА ЗА ЗАЈЕДНИЧКИ УСКРШЊИ АРАНЖМАН-ЛИКОВНО РЕШЕЊЕ
- ОШ "ДАНИЛО КИШ"
* ДРУГО МЕСТО НА ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ У ЦРТАЊУ КАРИКАТУРА "МАЛИ ПЈЕР"
-ТАМАРА ТУЛИМИРОВИЋ 5/2
Наставница: Софија Љубинковић
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ

На Општинском такмичењу из географије, одржаном 11.3.2018. године у
ОШ "Филип Филиповић", ученици наше школе су постигли одличне резултате.
7 разред
Јанко Дубљанин 7/2 - 1. место
Марко Јевтић 7/2 - 3. место
8 разред
Јована Бркљач 8/2 - 3. место
Честитамо ученицима на оствареним резултатима.
Наставник: Душица Пецељ

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ

У суботу, 28.4.2018. године у ОШ "Бора Станковић", одржано је
Окружно такмичење из географије.
Ученик наше школе Јанко Дубљанин (7/2) остварио је изванредан резултат и заузео ПРВО МЕСТО!
Честитамо Јанку и желимо му успех на Републичком такмичењу.
Наставник: Душица Пецељ

Републичко такмичење из географије
На Природно-математичком факултету у Новом Саду 20.5.2018. године одржано је Републичко
такмичење из географије.
Ученик наше школе Јанко Дубљанин освојио је похвалницу.
Честитамо Јанку на оствареним резултатима.

Наставник: Душица Пецељ

*ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ*
Наши " млади физичари " су нас ове школске 2017/18. веома успешно представљали на свим нивоима
такмичења из физике .
На општинском такмичењу које је одржано 18. 2. 2018. у ОШ " Веселин Маслеша" су учествовали
следећи ученици:
1) Стеван Радивојевић (6- разред) и освојио I награду ( 92/100),
2) Лара Јоксимовић
(6- разред) и освојила I награду ( 80/100),
3) Драга Марјановић (6- разред) и освојила I награду ( 79/100) ,
4) Денис Шаботић
(6- разред) и добио похвалу ,
5) Огњен Пантовић
(8- разред) и освојио II награду ( 82/100) и
6) Ђурађ Станковић
(7- разред) .
Сви награђени ученици су се пласирали на градско такмичење које је одржано 10. 3. 2018. у ОШ "
Милан Ђ. Милићевић" и постигли следеће резултате:
1) Драга Марјановић (6- разред) и освојила I награду ( 90/100),
2) Лара Јоксимовић
(6- разред) и освојила II награду ( 83/100),
3) Стеван Радивојевић (6- разред) и освојио II награду ( 68,5/100) и
4) Огњен Пантовић
(8- разред) и освојио II награду ( 63/100).
Сви они су се пласирали и на републичко такмичење.
Републичко такмичење из физике је одржано 28. 4. 2018. у Параћину. Наши ученици су се веома
високо котирали. Отишли смо са четири представника и вратили смо се са две освојене награде и
једну похвалу.Постигнути су следећи резултати:
1) Стеван Радивојевић (6- разред) и освојио II награду ( 84/100),
2) Лара Јоксимовић
(6- разред) и освојила III награду ( 78/100),
3) Драга Марјановић (6- разред) и добила похвалу ( 63/100) и
4) Огњен Пантовић
(8- разред ; 23/100)
Користим и ову прилику да им честитам у своје лично име и у име школе за све постигнуте резултате
и да им пожелим да и убудуће постижу врхунске резултате.
Наставниk: Марика Чочовска
Миловановић

*Општинско такмичење*
Технологија и техника:
3. место Нина Главач
Техничко и информатичко образовање:
1.место Јанко Дубљанин 7-2
3. место Зимоња Александар 8-1
Наставник: Зоран Богатиновић

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ
Јанко Дубљанин ученик VII разреда је освојио друго место на општинском такмичењу из историје и
пласирао се на ГРАДСКО!
Наставник: Jелена Калезић
*ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА*

Српски језик – такмичења у школској 2017 /2018.
Школско такмичење из српског језика одржано 26.2.2018.
V разред :
Марковић Тарa V4 , Баљак Илијана V4 , Икић Павле V4 , Коларевић Николина V4 - пласман на
Општинско такмичење .

Учествовали још : Боројевић Јован , Данић Анђела, Дацић Тара. Кризманић Александар, Мићиновац
Миа, Станковић Уна , Тодоровић Милена...
VI разред :
Вукадиновић Ема VI 1 , Јоксимовић Лара VI 2, Миленковић Мина VI 1 , Шаботић Денис VI 3 –
пласман на Општинско такмичење
VII разред :
Игњатовић Теодора VII1 , Данић Михајло VII 1, Бокић Јован VII2 – пласман на Општинско
такмичење
VIII разред :
Вељковић Вања VIII1 .Крајачић Денис VIII1 – пласман на Општинско
такмичење
Наставнице: Ана Крунић . Данка Нововић и Ивона Ђукић
Школско такмичење ,,Књижевна олимпијада" одржано 25 .2.2018 .
7. разред :
Икић Ђорђе VII2 - пласман на Општинско такмичење
Радека Александра VII 1 –пласман на Општинско такмичење
Радосављевић Ирина VII 1 – пласман на Општинско такмичење
8. разред :
Боровић Уна VIII 1 – директан пласман на Општинско такмичење
Бркљач Јована VIII 1 – директан пласман на Општинско такмичење
Вељов Бојана VIII 1 – пласман на Општинско такмичење
Крајачић Денис VIII 1 – пласман на Општинско такмичење
Наставнице:Ана Крунић, Данка Нововић ,Ивона Ђукић
Српски језик - Резултати Општинског такмичења одржаног 24.3.2018 . у Основној школи ,,Бранислав
Нушић``
V разред : Марковић Тара ,V4 18/20 - освојено друго место и пласман на Окружно такмичење
Икић Павле ,V4 17 /20 – oсвојено друго место и пласман на на Окружно такмичење

Учествовале још : Баљак Илијана и Коларевић Николина
VI разред : Шаботић Денис , VI3 20/20 – освојено прво место и пласман на Окружно такмичење
Јоксимовић Лара , VI 2 18/20 – освојено друго место и пласман на Окружно такмичење
Учествовали још : Радивојевић Стеван, Вукадиновић Ема и Миленковић Мина
VII разред: Игњатовић Теодора , VII 1 16/20 – освојено треће место и пласман на Окружно
такмичење
Учествовали још : Бокић Јован и Данић Михајло
VIII разред :
Вељковић Вања , VIII 1 16/20 – освојено треће место и пласман на Окружно такмичење
Крајачић Денис , VIII 1 16/20 – освојено треће место и пласман на Окружно такмичење
Наставнице: Ивона Ђукић, Данка Нововић и Ана Крунић
Општинско такмичење ,,Књижевна олимпијада" одржано 10.3.2018. Основној школи ,,Доситеј
Обрадовић"
VII разред :
Радосављевић Ирина – 3. место
VIII разред :
Бркљач Јована VIII 1 - 2. место
Боровић Уна VIII 1 - 3.место
Крајачић Денис VIII 1 – 3. место
Сви ученици пласирани су на Окружно такмичење .
Наставнице: Ана Крунић, Данка Нововић ,Ивона Ђукић
Српски језик – Окружно такмичење ,одржано 29. 4.2018. у Основној школи ,,Љуба Ненадовић``
V разред :
Марковић Тара V4 19 / 20 - прво место
Икић Павле V4 13 /20
VI разред :

Јоксимовић Лара VI 2 16/20 – треће место
Шаботић Денис VI3 16/20 – треће место
VII разред:
Игњатовић Теодора VII 2 16/20 – треће место
VIII разред :
Крајачић Денис VIII 1 13 /20
Вељковић Вања VIII 1 11 /20
Наставнице:Ивона Ђукић, Данка Нововић и Ана Крунић
Окружно такмичење ,,Књижевна олимпијада `` одржано 15. 4.2018.у Основној школи ,,Младост``
VIII разред :
Крајачић Денис VIII 1 – 3.мест
Наставнице:Данка Нововић , Ана Крунић , Ивона Ђукић

Општинско такмичење соло певача:
Милена Тодоровић 5/1 1.место
Јована Драгутиновић 8/1 1.место
Наставник: Драгана Ђ. Фиданов

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДЕЧЈЕГ САВЕЗА

У септембру Лана Бојић, Лука Сарајлија и Ђурађ Бранковић добили награде за ликовне радове на
тему Дани европске баштине. Награде су додељене у културном центру Шумице .
У октобру за време Дечје недеље реализоване су следеће активности:
2.10. Осликавање дворишта
3.10.Приредба поводом пријема првака у Дечији савез
4.10.Књижевно поподне са најмлађим романописцем на свету Таром Марковић и представљање
романа „Ствар срца“
5.10.Прваци се представљају
6.10. Спортски дан
Сви дани протекли су у прелепој атмосфери и дружењу.
У децембру одржан „ Новогодишњи базар“ где су ученици продавали своје радове које су правили на
часовима Ликовне културе.
У јануару Oдржано је Школско такмичење рецитатора.Учествовао је по један ученик из сваког
одељења. На Општинском такмичењу ће учествоватаи Сташа Неговановић IV2 и Уна Боровић VIII2
Денис Крајачић VIII1 освојио другу награду на Oпштинском такмичењу за ликовни рад на тему
школскe славе Свети Сава.
друго полугодиште
У фебруару ученици III4 су учествовали на општинском такмичењу најраспеванија одељенска
заједница и освојили треће место.
На такмичењу Соло певача Миленa Тодоровић V1 својила је прво место и Јована Драгутиновић
VIII1 прво место.
На такмичењу „Мали Пјер“, Тулимировић Тамара V2 освојила награду.
У марту освјили смо трећу награду за аражман ускршњих јаја.
На градском такмичењу за најбољу дечију карикатуру „Мали Пјер“, Тамара Тулимировић V2,
освојила друго место

У априлу ученици IV2, су учествовали на општинском такмичењу кратких драмских форми и
освојили трећу награду. Похваљени глумци су: Нађа Недић, Сташа Неговановић, Ива Петровић, Сара
Кнежевићи Петар Брајковић.
На општинском такмичењу Велику титулу поштовани говорник добила је ученица Ана Петровић
IV1.
У мају смо одржали такмичење „Мајска песничка сусретања“.
На мајским песничким сусретањима прво место на нивоу школе за млађи узраст освојила је Ивона
Илић IV2 а за општинско такмичење носилац, се пласирала Јана Шубашић IV1.
Старији узраст: прво место на нивоу школе освојила је Милена Тодоровић V1, а за општинско
такмичење прво место носилац Ива Галчев VI2.
На Змајади су учествовали ученици I8.
Координатор Диана Чумић

Основна школа ,,Данило Киш“

Извештај Црвеног крста
2017/18. године
Основна школа “Данило Киш” и ове године наставља сарадњу са Црвеним крстом.
БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ
У септембру су нас посетили и спревели традиционалну акцију Безбедност деце у саобраћају.
У акцији су учествовали ученици првог разреда. Акција ”Безбедност деце у саобраћају” је једна од
традиционалних акција Црвеног крста Србије која се организује почетком септембра месеца.
Волонтери Црвеног крста посетили су наше прваке. Помоћу едукативне табле са саобраћајним
знацима волонтери су имали прилику да приближе деци значај безбедног понашања у саобраћају.
Њихови омладинци су осмислили таблу, на којој су биле исцртане раскрснице, стазе за бицикле,
пешачке стазе, школа, болница и много саобраћајних знакова са којима се деца сусрећу у саобраћају.
Свако дете је имало прилику да покаже своје знање и да објасни саобраћајни знак који се налази на
табли. Уколико не би знали одговор, волонтери би им објаснили значење тог саобраћајног знака.

Свако дете је по завршетку радионице добило распоред часова, као мали подсетник како треба да се
понаша у саобраћају.

Циљ ове акције био је промовисање адекватног понашања свих учесника у саобраћају и тиме смањење
броја повређених и страдалих особа у саобраћају.

Предавање на тему "ХИВ/АИДС"
У децембру је Црвени крст одржао предавање на тему "ХИВ/АИДС", у " нашој школи.
Предавања су била реализована за ученике 8-их разреда. Пуштали су им филм "Дечко који се
стидео", који је снимљен од стране Црвеног крста Палилула. Након филма, дискутовали су са
ученицима о овој теми.

Један пакетић-пуно љубави
Црвени крст Вождовца је и ове године реализовао акцију „Један пакетић-пуно љубави“, са
циљем да обрадују најмлађе суграђане, из породица лошијег материјалног стања. Акцији,
захваљујући којој је подељено много новогодишњих пакетића, прикључила се и наша школа.
Ученици наше школе већ традиционално се одазивају овој акцији и прикупљају скаткише и
школски прибор за своје вршњаке.

Црвени крст-ТАКМЧЕЊЕ
Црвени крст Вождовац је дана 15.5.2018. у Центру за културу и спорт "Шумице" организовао
општински квиз "Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном давалаштву крви".

На квизу је учествовало 19 екипа ученика четвртих разреда из 11 школа са наше општине. Квизу су
предходиле припреме у основним школама уз помоћ учитеља и наших младих волонтера Црвеног
крста.
Квиз се састојао из 2 серије питања о Црвеном крсту, давалаштву крви и програмима које Црвени
крст реализује у основним школама и 3 забавне игре (пронађи разлике, слагање чаша и полигон
спретности).
У реализацији самог квиза, учествовало је 15 волонтера Црвеног крста Вождовац.
Наши ученици су освојили 4. место.

Смањење ризика и последица од елементарних непогода у локалној заједници
Крајем школске године, Црвени крст Вождовац је у Основној школи "Данило Киш", одржао
јавну манифестацију из програма "Смањење ризика и последица од елементарних непогода у
локалној заједници".
Манифестација се састојала из 6 забавно-едукативних полигона, где су ученици ове школе могли
да чују значајне информације о томе како треба да се безбедно понашају на води, како настају

земљотреси, како да спречимо климатске промене, како да се безбедно евакуишу из учионице итд.
Прилику да ово све виде су имали ученици III и IV разреда ове школе.
Подељен је пропагандни материјал, на коме се налази много корисних информације о овим темама.
Координатор Црвеног крста Милена Џамић

Извештај о реализацији програма сарадње са породицом

Сарадња са породицом у школској 2017/2018.години је веома задовољавајућа.
Остварена је кроз редовне и ванредне родитељске састанке и индивидуалне разговоре, групне
разговоре родитеља са педагогом и психологом школе, као и директором школе.
На основу извештаја одељенских старешина, може се закључити да су родитељи користили своје
право доласка у термину отворених врата код већине предметних наставника и одељенских
старешина, ради размене информација о раду и дисциплини ученика. Веома мали број родитеља
укључио се на позив школе да учествује у наставном процесу као родитељ-предавач или родитељпосматрач. У наредној школској години треба радити на већем укључивању родитеља у праћење
наставног процеса или ваннаставних активности, посебно у случајевима одступања ученика у
поштовању правила понашања у школи.
Изузетно добра сарадња остварена је кроз организовање заједничких активности са ученицима и
наставницима, као нпр.:
-

Новогодишњи и Ускршњи базар,
Спортски дан,
Подршка у оквиру спровођења различитих активности у оквиру Дечије недеље на тему најбоља подршка деци ( приредбе, спортске активности, ревија играчака и сл.),
Креативне радионице
Организовање предавања,
Предавање поводом Дана породице,
Давање подршке при спровођењу активности везаних за манифестацију „Радост Европе“обезбеђивањем смештаја и осталих неопходних услова за пријем деце из Турске
Подршка у хуманитарним акцијама

