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ОШ „Дринка Павловић”, Београд

ЛЕТОПИС
школске 2018/2019. године

Славица Хорват, библиотекар
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Запослени у школској 2018/19. години:
Директор: Јоле Булатовић
Помоћник директора: Биљана Поповић
Секретар: Милица Дугоњић
Педагог: Божидар Остојић
Психолог: Јелисавета Вилотић
Библиотекар: Славица Хорват
Руководилац рачуноводства: Љиљана Петровић (до 1.11.2018. год), Данијела
Атанацковић (од 1.11.2018. год)
Административно-финансијски радник: Мира Шеган
Одељењско веће првог разреда:
I1 Небојша Мисаиловић и Дуња Сурла
I2 Драгана Живковић и Ана Срећковић
I3 Винка Радош и Марина Живковић
I4 Мирјана Бановић и Ирини Котронис Пановски
Одељењско веће другог разреда:
II1 Јелена Ковачевић и Ивана Томић
II2 Тонка Грујева и Ђорђе Беара
II3 Драгана Ивковић и Нела Гајић
II4 Оливера Ајдер и Јелена Костадиновић
Одељењско веће трећег разреда:
III 1 Дијана Хорватић
III2 Бојана Тановић
III3 Драгана Гајић
III4 Мерима Јовановић
Одељењско веће четвртог разреда:
IV1 Ивана Мицић
IV2 Биљана Поповић
IV3 Иван Пауновић
IV4 Љиљана Новковић
Одељењско веће петог разреда:
V1 Ранка Вујановић
V2 Биљана Стевановић
V3 Биљана Ђелић
V4 Тамара Панић Милошевић
Одељењско веће шестог разреда:
VI1 Катарина Колаковић
VI2 Немања Протић
VI3 Наташа Васић
VI4 Мирјана Анђелковић Киселички
Одељењско веће седмог разреда:
VII1 Татјана Туршијан
VII2 Милена Симић
VII3 Смиљка Петровић
VII4 Дарко Тодић
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Одељењско веће осмог разреда:
VIII1 Игор Јовановић
VIII2 Александра Вукановић
VIII3 Лола Лукић
VIII4 Валентина Маслеша
Веће наставника српског језика: Биљана Стевановић, Наташа Васић, Катарина
Колаковић, Тамара Панић Милошевић
Веће наставника математике: Биљана Ђелић, Милена Симић, Милица Вајукић
Петровић и Нина Милетић (Јулијана Миленковић)
Веће наставника енглеског језика: Слободан Живковић и Кристина Радојичић
Веће наставника немачког језика: Снежана Остојић, Александра Вукановић, Гордана
Ракић, Ранка Вујановић, Мирјана Анђелковић Киселички, Смиљка Петровић
Веће наставника географије: Даница Гајић, Маја Јовановић
Веће наставника историје: Игор Јовановић, Валентина Маслеша
Веће наставника биологије: Марина Дрндарски и Татјана Туршијан
Веће наставника физике: Ивана Томић, Марија Марковић
Веће наставника хемије: Јелена Хаџи -Ђорђевић
Веће наставника ликовне културе: Лола Лукић
Веће наставника музичке културе: Дарко Тодић
Веће наставника физичког васпитања: Предраг Пешић, Јелена Бобаревић, Владимир
Мраовић
Веће наставника ТИО: Јонел Мојсе, Ана Танасковић, Дејан Младеновић
Веће наставника информатике: Милена Симић, Биљана Ђелић, Милица Вајукић
Петровић
Веће наставника грађанског васпитања: Игор Јовановић, Кристина Радојичић, Биљана
Стевановић, Слободан Живковић, Наташа Васић
Веће наставника веронауке: Немања Протић, Милица Марјановић
Домаћинство: Биљана Сајчић
Хор и оркестар: Нина Буден
Цртање, сликање и вајање: Бранка Стојановић Трифуновски, Зоран Мишић
Веће наставника у боравку: Славица Вукашин, Милица Амовић, Наталија Радојевић и
Јована Симић
Помоћно особље:
Милена Обрадовић, куварица
Новка Планић, сервирка
Перса Дујановић, сервирка
Силвана Златковић, сервирка
Невена Благојевић, спремачица
Весна Васиљковић, спремачица
Недељка Врцељ, спремачица
Драгица Ђорђевић, спремачица
Вишња Миловановић, спремачица
Бисерка Момчиловић, спремачица
Анкица Ђорђевић, спремачица
Снежана Алексић, спремачица
СветланаЋурчић, спремачица
Зорица Томић, спремачица
Радмила Радић, спремачица
Дрина Илић, спремачица
Душан Глушац, домар
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СЕПТЕМБАР

Градоначелник Београда др Зоран Радојичић посетио је нашу школу 3.9.2018.
године и пожелео ученицима и запосленима срећну нову школску годину.
Са директором Јолом Булатовићем присуствовао је првом часу ученика 4/1 са
одељењским старешином Иваном Мицић. Градоначелник је разговарао са ученицима о
омиљеним предметима и њиховим очекивањима на почетку школске године. Био је веома
одушевљен сусретом са младим Београђанима и њиховим запажањима.
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Свечани пријем за ученике првог разреда организован је 4.9.2018. године, испред
школе. Узбуђени прваци уживали су заједно са родитељима, сестрама, браћом, бакама,
декама и рођацима у програму који су за њих припремили учитељи и ученици завршеног
четвртог разреда.
Присутне је поздравио директор школе Јоле Булатовић, а потом су се прваци
дружили са својим учитељима.
I1
I2
I3
I4

Небојша Мисаиловић и Дуња Сурла
Драгана Живковић и Ана Срећковић
Винка Радош и Марина Живковић
Мирјана Бановић и Ирини Котронис Пановски
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У оквиру припремног програма Радост Европе, у Дечјем културном центру
Београд, одржан је програм Прерадионица. Ученици одељења 3/4 и 3/1 са својим
учитељицама Меримом Јовановић и Дијаном Хорватић, били су 19. и 21.9.2018.године у
прилици да науче како сами да направе различите друштвене и индивидуалне игре од
рециклажних материјала развијајући фину моторику, креативност, размишљање, тимски
или такмичарски дух.
Идеја овог програма је да се сачува наслеђе традиционалне дечје игре у дигиталној
ери. Прерадионица се наслања на градиво изборних предмета Чувари природе и Народна
традиција, а уврштен је и у манифестацију Дани европске баштине.

Програм су

осмислиле магистар сликарства и ликовни педагог Катарина Булајић Павловић и Драгана
Станисављевић, кореограф и балетски педагог.

У среду, 26.09. 2018. године, ученици 5/3 су са својом наставницом математике и
одељењским старешином Биљаном Ђелић посетили Центар за промоцију науке и
учествовали у радионици Електроника за почетнике.
Од предавача ученици су чули доста о Николи Тесли и струји, поменули струјна
кола, обичне и ЛЕД сијалице, а и сами су имали прилику да истраже, како ученици кажу,
изгуглају о неким појмовима. Након занимљиве приче, сви су имали задатак да споје разне
електронске делове и омогуће да сијалица засветли.
Кроз неколико вежби, ученици су упознали основне електронске компоненте,
сазнали како ради кондензатор, чему служе отпорници, релеј и како се они повезују у
струјна кола. Спајали су разне делове, повезивали их, исправљали кад погреше и много
тога научили. Ученици су изразили жељу да дођу поново и да на овако занимљив начин,
попут забавне игре, стичу нова знања.
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У нашој библиотеци 25.9.2018.године одржана је едукативна радионица у оквиру
пројекта Злогоње. Пројекат је осмишљен са циљем да се подигне свест о проблемима са
којима се сусрећу деца са инвалидитетом. Упоредо са дистрибуцијом филма Злогоње
реализоване су едукативне радионице у основним школама.
Радионицу са ученицима 4/1 и 4/2 водила је Јасминка Петровић, ауторка књиге О
дугмету и срећи, по чијим мотивима је написан сценарио за филм Злогоње. Током
радионице ученици су имали прилике да виде инсерте из филма и да разговарају са
Јасминком Петровић о књизи и филму. Ученици су били веома мотивисани за разговор.
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Ученици IV4 су са својом учитељицом Љиљаном Новковић показали своја знања и
вештине 27.09. 2018. године на јавном часу - Финансијска писменост у настави коме су
присуствовали представници Министарства просвете, VISA компаније и јавни медији.
Ученици су активно учествовали у низу активности на тему Дрво, а прва знања о
финансијској писмености применили су у задатку Новчаник на папиру. Заједно са
учитељицом су на интересантан начин разговарали о потребама и жељама, новцу, буџету
и штедњи. Примена знања из наведених области о финансијској писмености настављена је
имплементацијом у различите наставне предмете.
Прилог о јавном часу и пројекту можете погледати на линку као и прилог на РТС-у.
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Субрегионална конференција за библиотекаре који раде са децом и младима, у
организацији Гете института Београда, Сарајева и Загреба, одржана је у Сарајеву у
периоду од 26. до 28. септембра 2018. године. Међу учесницима, представницима Србије,
била је и библиотекар наше школе Славица Хорват.
Радионицу су водиле библиотекарке Јудит Бетгер и Бјанка Францезе из Градске
библиотеке у Минхену. Представиле су неке од пројеката своје библиотеке у раду са
децом и младима. Циљ дводневне радионице Медијска писменост био је испробавање
конкретних и практичних алата из области апликација, филма, фотографије, упознавање
са новим концептима и медијима и увиђање могућности које оне пружају за библиотеке.
У веома пријатној атмосфери библиотекари из Босне и Херцеговине, Хрватске и
Србије су се кроз активан тимски рад упознали, дружили, размењивали искуства и стекли
нова знања. Учесници и организатори су оценили сусрет као веома успешан и значајан за
сарадњу и размену искустава.
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ОКТОБАР
У петак, 5.10.2018. нас је опет угостила екипа из Центра за промоцију науке.
Заљубљеници у информатику из 7/3 и 7/4 су, заједно са наставницом Милицом Вајукић
Петровић, учествовали у радионици Направи сам свој рачунар - увод у Raspberry Pi.
Ученици су сазнали да су Raspberry Pi електронске плоче прави рачунари у малом.
Такође су кроз дискусију дошли до одговора на питања шта заправо чини рачунар, које
делове мора да има, а које заправо и не мора, и како направити добар, јефтин рачунар код
куће. У Центру смо се срели и са Иреном Столић, бившом „Дринкиномˮ ученицом, а сада
ученицом Математичке гимназије која успешно корача светом роботике. Свим ученицима
се радионица веома свидела и закључили су како су много нових ствари научили. Такође
су изразили задовољство и захвалност што имају прилику да често посећују Мејкер Спејс
и ЦПН.

Ученици 8/4 уживали су у новој радионици Центра за промоцију науке 17.10. 2018.
године. Oткривали су невидљиву страну Београда кроз алтернативну фотографску
технику цијанотипије. На тај начин су помоћу хемије, а попут археолога разоткривали
грађевине, објекте, куће, кафане, споменике који су некад оплемењивали дух старог
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Београда, а којих данас нема на тим истим локацијама. За успомену је сваки ученик добио
свој примерак цијан плаве слике старог Београда, а направили су и слике које ће
поклонити својим наставницима. Наставници Милици Вајукић Петровић, која је са
ученицима била на радионици, упућене су речи хвале за сјајно понашање и рад ученика.
Како не би били сјајни, кад су домаћини у ЦПН-у и овај пут били занимљиви и пријатни.

Гошћа Издавачке куће Креативни центар на овогодишњем Сајму књига је Џуди
Кертин, ауторка три серијала романа о Алис и Меган, о Иви и о Моли и Бет.Промоцији
организованој 23.10.2018. године, у Клубу књижари Креативног центра, присуствовала је
група ученица 7/1 и 7/2 са својом наставницом енглеског језика Кристином Радојичић и
библиотекарком Славицом Хорват. Ученице су имале доста припремљених питања за
ирску ауторку јер су претходно прочитале романе и они им се веома допадају. Био је то
својеврсни час на енглеском језику о савременом темама које интересују тинејџерке како
у Ирској тако и код нас. Џуди Кертин, одушевљена сусретом са својим читаоцима,
стрпљиво је потписивала књиге уз обавезно фотографисање за успомену.
Сутрадан, на радионици на Сајму књига, са Џуди Кертин сусрели су се ученици
5/4 и 7/3 и њихове наставнице српског језика Тамара Панић Милошевић и Наташа Васић.
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У Библиотеци Дечјег културног центра Београд, 24.10.2018. године, одржана је
промоција збирке песама за децу Виктора Кажура којој су присуствовали ученици 3/2 са
својом учитељицом Бојаном Тановић. Ова промоција је део гостовања белоруске
делегације на Сајму књига у Београду. На промоцији је гостовала цела делегација и
саветник Амбасадора Републике Белорусије Михаил Кажуро.
Програм су водили песник Виктор Кажуро и преводилац Дајана Лазаревић, који су
анимирали децу рецитовањем и сценским покретом. Песник је говорио на белоруском
језику, док је Дајана преводила на српски, додавала пошалице и инсценирала ситуације,
којима су младу публику држали непрекидно активном.
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Мађарски писац Иштван Лакатош био је гост Издавачке куће Одисеја на
овогодишњем Сајму књига. Посетио је нашу школу 24.10.2018. године. У библиотеци је
одржан сусрет са ученицима четвртог разреда. Ученици су били веома инспирисани
књигама и промоција је протекла у одличној атмосфери. Имали су прилике да чују писца
који је говорио на мађарском, а преводилац Ангела Патаки је веома брзо и лако
преносила утиске и потрудила се да ученици разумеју све што их је занимало о земљи из
које долази и о књижевном опусу госта.
Иштван Лакатош био је одушевљен реакцијама ученика на његове илустрације, па
је тако настала илустрација по идејама ученика. Свака књига коју је библиотека добила
има посебну посвету. Ученици су припремили цртеже и посебну честитку као захвалност
за дружење.
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Ученици 3/2 су са библиотекаром Славицом Хорват били учесници радионице
Дигиталне технологије за популаризацију читања код деце и младих, коју је 26.10.2018.
године организовало Библиотекарско друштво Србије, на свом штанду на Сајму књига.
Ученици су се активно укључили у разговор о читању, али и о томе колико
дигиталне технологије могу да буду помоћ родитељима, наставницима и библиотекарима.
Испробали су апликације које су их забавиле, али су и цртали и решавали различите
задатке.

Ученици 6/2 су заједно са наставницом ликовне културе Лолом Лукић посетили Народни
музеј. Посматрајући изложене слике имали су прилику да и сами буду уметници и
нацртају по својој жељи оно што су доживели обилазећи Музеј. Заједно са нашим
ученицима у посети су били и другари који су корисници Дневног боравка за децу и
омладину ометену у развоју општине Стари град.
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НОВЕМБАР
Наставак сарадње наше школе са Дизајнатоном донео је доста радости и нових
искустава нашим ученицима и наставницима. Наши ученици 4/4: Зоја Царић, Јован
Пантелић и Тара Илић, 4/4 најавили су дизајн маратон Дизајнатон у тексту који је
објављен у „Политициˮ.

На међународном „Глобалном Дечјем дизајн маратонуˮ (Global Children’s
Designathon) 3.11.2018. године имали смо и представнике старијег школског узраста.
Педесет ученика из целе Србије били су распоређени у тимове и бавили су се еколошким
решењима на тему Живот на земљи која представља петнаести циљ одрживог развоја
Уједињених нација. Ученици су били веома креативни и еколошке проблеме решавали су
помоћу модерних технологија, а у присуству стручњака из више области.
Прво место освојио је тим наше школе који су чинили ученици 5/3: Теодора
Радоичић, Андрија Мугоша и Александар Марковић Ћорац, у пратњи њихове наставнице
биологије Марине Дрндарски. Сви у школи су поносни на овај успех, а они ће само
наставити да развијају своје идеје.
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Макси караван посетио је нашу школу 5.11.2018. године. Циљ овог пројекта је да
ученици првог разреда на едукативан начин и забаван начин науче колико је поврће важно
у исхрани. Ученици су добили кувар из кога ће са родитељима моћи да припремају
укусне оброке.

“

Ученици 5/3 и 5/4 су са психологом Јелисаветом Вилотић и наставницом
математике Биљаном Ђелић посетили Народну скупштину 5.11.2018. године. У пријатној
атмосфери и интеракцији ученици су проширили сазнања о нашој култури и историји.
Посета је била реализација активности из Годишњег плана рада Клуба родитеља школе.
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Интердисциплинарна настава на тему Педесет пети рођендан наше школе
одржана је у библиотеци 7.11.2018. за ученике 3/2 и 3/3. Учитељице Бојана Тановић и
Драгана Гајић припремиле су задатке из различитих предмета у вези са школом, књигом и
учењем.
Ученици су отпевали химну школе, потом су одгледали видео запис са отварања
школе и почетка њиховог школовања у „Дринкиˮ. Уследиле су асоцијације, осмосмерке,
укрштенице, задаци из математике и природе и друштва поводом 55. рођендана. На путу
откривања света знања деца су одгледала филмове о значају књиге у детињству Десанке
Максимовић, Бранка Ћопића и Иве Андрића. Подстакнути писали су своје приче и песме
у форми „чинквинеˮ. Све активности учиниле су овај дан посебно свечаним уз присуство
великог броја запослених и пријатеља школе.

Дијана Хорватић и Мерима Јовановић су са својим одељењима 3/1 и 3/4, такође,
одржале тематску интердисциплинарну наставу од 5.11. до 8.11. 2018. године са темом
Број 55. Ученици су знања из скоро свих предмета (српског језика, математике, природе и
друштва, ликовне културе, музичке културе и физичког васпитања) обнављали кроз
радионице, песму, игру и мноштво задатака.

17

Ученици од 4. до 8. разреда учествовали су на Наградном темату поводом Дана
школе. У литерарним радовима на тему Моја школа дали су свој доживљај школе.
Свечана додела награђеним ученицима била је 7.11.2018. године, у школској библиотеци.
Директор школе Јоле Булатовић похвалио је ученике што су дали свој допринос прослави
Дана школе и у својим радовима показали да цене праве вредности за које се школа
залаже. У категорији ученика 5. и 6. разред Ана Кутлашић, 6/2, освојила је 1. награду; 2.
награду освојио је Андрија Мугоша, 5/3; а 3. награду Алекса Ерчевић, 6/1. У категорији
ученика 7. и 8. разреда: 1. награду освојила је Маша Стојановић, 8/1; 2. награду освојио је
Андрија Кивић, 8/1 и 3. награду Јасмина Кујевић, 8/1.

Градска општина Стари град у сарадњи са Секретаријатом за саобраћај Градске
управе града Београда организовала је 14.11.2018. године едукацију о безбедности у
саобраћају за ученике првог разреда.
Ђаци прваци су на полигону са пешачким прелазима и саобраћајним знацима
учили основе безбедног понашања у саобраћају, а председник општине Стари град Марко
Бастаћ уручио им је поклоне у виду едукативног материјала - приручник Пажљивкова
правила понашања у саобраћају и флуоресцентне прслуке, како би били уочљивији
возачима и другим учесницима у саобраћају.
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У понедељак, 19.11.2018. године, ученици одељења 5/3, 5/4, 6/3, 6/4 заједно са
Биљаном Ђелић, наставницом математике, учествовали су у радионици под називом Мој
први робот, у Центру за промоцију науке.
Помоћу посебних конектора, популарно названих крокодили повезивали су крајеве
батерије са контактима на електромотору. То је било срце – покретач њиховог робота,
потом су припремили и тело, чашу, на коју су залепили фломастере разних боја на којима
је робот стабилно стајао, а затим су залепили мотор и батерију на тело. Када су све
повезали, ученици су били одушевљени јер је њихов робот исцртавао кораке у разним
бојама, кретао се.
Одушевљени и задовољни резултатима свог рада, ученици су научили доста и
имали прилике стечено знање одмах да примене.
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„Пријатељи деце општине Стари градˮ организовали су такмичење Ђачки песнички
сусрети, у нашој библиотеци 20.11.2018. године. Организатор такмичења Драгиша Цвејић
поделио је дипломе и књиге младим песницима из свих основних школа Старог града.
Наша ученица 2/4 Ђурђа Катја Томић освојила је 2. награду.

Промоција ПланУМ дневника, у издању Креативног центра, одржана је у школској
библиотеци, 29.11.2018. Ученици 5/3 су учествовали у радионици Како да боље
организујеш своје време за супер резултате у школи са својим одељењским старешином
Биљаном Ђелић и наставницом српског језика Наташом Васић.
Александра Шаровић Атанасовска, ауторка књиге и Јелена Драгојловић, ПР менаџерка
Креативног центра, представиле су ову књигу на почетку радионице. Потом су ученици
на припремљеним материјалима из књиге дефинисали циљ који желе да остваре, као и
активности којима ће се бавити до остварења тог циља. Препознали су колико је важно
управљање временом и планирање активности, чак и слободног времена. Поједини су
износили веома реалне циљеве и кораке којих ће се држати. Ученицима се веома допао
интерактивни планер који има веома личну употребу.
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ДЕЦЕМБАР
У среду, 5.12.2018. у одељењу 3/4 организовано је дивно дружење са члановима
Procoding – едукативног центра за програмирање. Гости су одржали радионицу израде
самосталног програма на рачунару, као и покретање ЛЕГО робота помоћу таблет уређаја.
Ученици су одгледали и едукативни филм о заштити деце од Интернета.
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Ученици 5/1 су са библиотекаром Славицом Хорват посетили Вукову задужбину
6.12.2018. Госпођа Љиљана Симић је нашим ученицима и ученицима ОШ „Никола Теслаˮ
представила Вукову задужбину и њихову редовну активност четвртком - представљање
књига и аутора награђених књига за децу и младе. Награда Дечја књига године на Сајму
књига припала је књизи Господар солитера и друга чуда аутора Миладина Ћулафића, у
издању Српске књижевне задруге. Ученицима се представио Миладин Ћулафић, а затим је
о књизи говорио и рецензент Тиодор Росић. Одломке из књиге су читали ученици и
Љиљана Симић.

Радионице читања наглас и разговора о књигама за децу под називом Како је лепо
читати реализују наставници разредне наставе и библиотекарка Славица Хорват у
сарадњи са родитељима ученика првог разреда. Циљ ових радионица је подстицање
ученика на читање и развијање читалачких навика. Родитељи ученика доносе своју
омиљену књигу из детињства, представљају је ученицима одељења у коме је њихово дете
и читају наглас одломак. Радионице су усмерене на бољу повезаност деце и родитеља, али
и на одличну сарадњу школе са родитељима.
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Прво такмичење у слагању Рубикове коцке одржано је 24.12.2018. године, у
школској библиотеци. Директор школе Јоле Булатовић поздравио је окупљене ученике и
нагласио да је школа подржала иницијативу Андрије Кивића, ученика 8/1, коме је у
организацији овог такмичења помогла наставница хемије Јелена Хаџи Ђорђевић.
Специјални гост првог такмичења била је бивша ученица Дуња Дошен Мајкић,
победница многих државних и међународних такмичења у овој области. Да би ослободила
такмичаре треме, Дуња је прва сложила Рубикову коцку и освојила аплауз. У организацији
такмичења били су ученици 8/1: Андрија Кивић, Лука Хаџић, Тијана Митровић и Јелена
Пармак, а у жирију су биле наставнице: Јелена Хаџи Ђорђевић, Милена Симић и Славица
Хорват.
Према установљеним правилима, од свих учесника у трећи круг се пласирало пет
ученика. Прецизним мерењем и бележењем резултата у слагању Рубикове коцке
победници такмичења су: 1место: Филип Грујичић, 6/1; 2.место:
Михаило
Атанасијевић,4/1; 3.место: Андреј Перезић, 8/4. На нивоу школе најбоље време слагања
Рубикове коцке је 25 секунди и 27 стотинки. Такмичење је протекло у одличној атмосфери
уз све похвале ученицима организаторима и такмичарима.
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Клуб родитеља у сарадњи са наставницима школе реализовао je активности из
Годишњег плана рада ‒ представљање и афирмисање талената ученика од првог до осмог
разреда под називом Ревија талената.
Циљ активности је афирмисање квалитета ученика кроз представљање
разноврсних талената и ваншколских активности и успеха, индивидуално или у групи.
Ученици су се представили у рецитовању, глуми, плесу, балету, спорту,
представили награде са националних и међународних такмичењима из различитих
области, посебних вештина и знања, креативних хобија, свирање различитих
инструмената и слично. Пријаве ученика за представљање талената било је могуће од
стране ученика, родитеља и од наставника.
Ревија талената одржана је 28.12. 2019. у Свечаној сали према следећем распореду:
од 10 до 11.45 ученици од првог до четвртог разреда, а од 12 до 14 ученици од петог до
осмог разреда. Родитељи су присуствовали Ревији, као и ученици школе. Ревија талената
била је медијски испраћена.

ЈАНУАР
Сви ученици првог разреда су се свечано учланили у школску библиотеку.
Најмлађи читаоци су најпре са својим учитељима освојили тај простор, а потом су
свакодневно долазили и доказали да су заволели читање.
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Такмичење у беседништву на енглеском језику не губи на интересовању ни након
осам година када је први пут одржано и када је један петак, Соко Томић, високо поставио
стандарде за све будуће такмичаре. Као и сваки пут, задивила нас је зрелост с којом наши
ученици прилазе врло захтевним темама као што су: Should children be allowed to choose
their gender identity, China will be the next superpower, If there were no phones и др. Најбољи
учесници адекватно су награђени као и обично.
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По плану активности Клуба родитеља и наставника ОШ „Дринка Павловићˮ у
понедељак, 21.1.2019. године, у библиотеци су одржана два предавања под називом
Безбедност на Интернету.
Предавач Петар Арбутина, родитељ наше ученице, веома се потрудио да предавање
буде довољно информативно, а у исто време да буде ученицима атрактивно. Уз
презентацију и филмове, интеракција предавача са ученицима била је потпуна.
Уследило је и предавање за родитеље са истом темом.

Дијана Хорватић и Мерима Јовановић су са својим одељењима 3/1 и 3/4
реализовале Еурека! тематску интердисциплинарну наставу 28.1.2019. године са циљем да
ученици упознају значајне личности наше прошлости, њихов живот и рад на
проналасцима. То су наши најпознатији научници. Кроз мноштво припремљеног
материјала ученици су се бавили: историјом писма (глагољица, ћирилица), написали своје
име и презиме словима глагољице, означавали траку времена, цртали проналаске Николе
Тесле, Михаила Пупина, Јосифа Панчића, Јована Цвијића, Милутина Миланковића.
На крају су ученици одгледали филм о Мирослављевом јеванђељу. Они су уживали
у раду и истраживали кроз мноштво креативних задатака из предмета: српског језика,
математике, природе и друштва, ликовне секције и чувара природе (изборни).
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У оквиру реализације активности из Годишњег плана рада Клуба родитеља ОШ
„Дринка Павловић“, у недељу, 27.1.2019. године, у школској библиотеци, реализован је
сусрет родитеља ученика четвртог разреда и наставника који ће предавати ученицима
петог разреда у следећој школској години. Родитељима се најпре обратио Јоле Булатовић,
директор школе, истичући традицију и значај сарадње школе са родитељима ученика.
Наставници предметне наставе су се појединачно представили и укратко представили свој
предмет и начин рада.
Јелисавета Вилотић, координатор Клуба родитеља и наставника, закључила је да је
упознавање родитеља са наставницима веома важна активност са циљем неопходне
подршке ученицима при преласку из разредне у предметну наставу.
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У недељу, 27.1.2019. године, обележили смо школску славу како то доликује уз
икону, славски колач, жито, свећу и у присуству ученика, родитеља, колега и пријатеља
школе. Свечани програм започео је освећењем славског колача и пригодном беседом
парохијског свештеника Миодрага.
Уследила је свечана академија. Наставнице српског језика Наташа Васић,
Катарина Колаковић, Биљана Стевановић припремиле су ученике за наступ. Текст Орден
саставили су Наташа Васић и Немања Протић. У њему је на ефектан начин повезано
обележавање Светог Саве са Првим светским ратом и славним личностима из наше
прошлости, добитницима ордена Светог Саве. Дарко Тодић, наставник музичке културе,
припремио је хор ученика старијих разреда. За сценографију побринула се Лола Лукић,
наставница ликовне културе, а за техничку подршку Славица Хорват, библиотекар и
Немања Протић, вероучитељ.
Ученици који су учествовали у програму су: Лука Пармак (6/1); Јана Ђорђевић
(6/3), Доротеа Васић, Андреа Мицић, Лав Дешић(7/2); Анђела Бабовић, Василије Бабић
(7/3), Марија Стојаковић, Ева Ћосић (7/4); Марија Лубардић, Вук Маринковић, Михаило
Симић ( 8/2) и Реља Ђорђевић ( 8/4).
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ФЕБРУАР
Сарадња са Филолошким факултетом се наставља на задовољство свих учесника.
Студенти су одушевљени радом и атмосфером у нашој школи, а ми њиховом добром
припремом за будући позив.
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Наставница историје Валентина Маслеша и наставник информатике Анте Чурлин
реализовали су интерактивну радионицу Шетња кроз унутрашњост египатских
пирамида са ученицима 5/1 и 5/2.
Захваљујући апликацији коју је креирао наставник информатике Анте Чурлин,
ученици су се уверили како заиста изгледа унутрашњост пирамиде, скривени тунели,
узлазни и силазни ходници, тајне одаје, гробно место фараона Тутанкамона.

MАРТ
Тим у саставу: Љиљана Новковић, Иван Пауновић, Мирјана Бановић и Јелена Хаџи
Ђорђевић израдио је план за развој међупредметних компетенција и предузетништво за
школску 2018/19. годину. Планирана обука наставника за њихово оснаживање у
предузетништву одржана је 01.03. 2019. године у организацији Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и Удружења пословних жена, а под називом Обука
наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика
и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама.
Након обуке, наставници су имали задатак да осмисле и реализују пројекат. Назив
пројекта наше школе је Хотел за инсекте и реализовали су га наставници: Марина
Дрндарски, Дејан Младеновић, Ана Танасковић и Биљана Поповић током априла и маја.
Један хотел смо поклонили колегама из ОШ „Пресерје” из Словеније када су у мају били
наши гости. Други хотел је постављен у јулу у Ботаничкој Башти.
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Пројектна настава на тему Изволите на изложбу деце сликара реализована је у
првом разреду. Ученици 1/1,1/2, 1/3 и 1/4 су са својим наставницима учествовали у
тематској и пројектној настави подстакнути стиховима Десанке Максимовић.
Учитељице Винка Радош и Марина Живковић организовале су са одељењем 1/3
свечани час у библиотеци 8.3.2019. године, на коме су ученици припремили изненађења за
своје родитеље. Рецитовали су и певали мамама у част, а оне су узвратиле осмесима и
загрљајима.

Школско такмичење рецитатора одржано је у уторак, 5.3.2019. године и
представљало је прави празник лепе речи. У категорији млађих такмичара (од првог до
четвртог разреда) издвојило се пет ученика: 1. место деле Филип Рајовић, 1/3 и Ника
Ромић, 3/4; 2. место деле Јована Марчетић и Андреј Радановић, 1/2; 3. место ‒ Никита
Русић, 2/1.
У категорији старијих такмичара (од петог до осмог разреда): 1. место деле Балша
Перић, 5/2 и Миа Милић, 6/2 ; 2. место деле Сташа Дакић, 5/1 и Луција Миловић, 8/3;
3. место ‒ Софиа Лазић, 7/2
У жирију су били: Дуња Сурла, Катарина Колаковић, Славица Хорват и Јоле Булатовић.
Општинско такмичење одржано је 19.3.2019. у Кући Ћуре Јакшића. Филип Рајовић
освојио је прво место, а Балша Перић 3. место.
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Позориште Лектира настало је по идеји нашег глумца Ивана Јевтовића у сарадњи
са глумцима Миленом Николић и Дејаном Јајчанином. Основна идеја Позоришта
Лектира је да позоришна представа није само слика за публику, већ да је и публика део
представе и може се активно укључити у представу.
Са представом Ромео и Јулија за ученике 8. разреда и Нушићеви часови о животу
за ученике 5. разреда, Позориште лектира гостовало је у нашој школи.
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Нашој школи указана је велика част да 20.3.2019. године угости делегацију Одбора
за науку, образовање, културу, омладину и спорт Парламента Чешке Републике која је
боравила у званичној посети Републици Србији.
Чешка делегација се упознала са особеностима рада наше школе из разговора са
управом. Потом су обишли неколико часова у разредној и предметној настави и понели
пријатне утиске из учионица у сусрету са ученицима и наставницима.
Почетак сарадње донео је обострану радост јер је размена искустава представника
два образовна система драгоцена. Радујемо се оваквим приликама и наставку сарадње.

Нашу школу су 25.3.2019. године посетили предшколци из вртића „Мрвицаˮ и
„Теразијеˮ. Психолог Јелисавета Вилотић их је дочекала и представила им ученике и
наставнике. Присуствовали су једном часу и потом обишли школу. Посетили су
библиотеку, трпезарију, фискултурну салу и изјавили да им се допада школа.

33

АПРИЛ
Наша школа већ пет година успешно сарађује са Машинско-електротехничком
школом „Гошаˮ из Смедеревске Паланке, представљајући се разноврсним вршњачким
радионицама на Фестивалу науке.
Ове године, 5. априла, ученици наше школе: Анђела Бабовић, Андреј Радовановић,
Деа Грбовић, Катарина Дудварски, Кристина Парић, Никола Маричић и Растко
Удицки приказали су својим вршњацима три теме: Фибоначијев низ и златни пресек у
природи и свакодневном животу, Зашто је потребно рециклирати мобилне телефоне и
Како спречити нестајање диверзитета инсеката, а нарочито опрашивача. Учешће наше
школе је било веома запажено.

Еко-Мускетари са наставницом Марином Дрндарски већ годинама учествују на
конкурсу Млади Еко Репортери, које организују Амбасадори одрживог развоја и животне
средине.
Као и сваке године, међу њима има и најуспешнијих као што је Леа Зивлак,
ученица 5/3. Својим видеом о енергетској ефикасности, Леа Зивлак освојила је 3. место.

Наше ученице, еко-мускетари, Душа Јовановић 5/4 и Леа Зивлак 5/3, опробале су
се у писању есеја и креирању видеа на тему животне средине.
Да су биле успешне, говори и објава њихових радова на сајту „Чувари равницеˮ и награде.
http://www.cuvariravnice.org.rs/skolski-zeleni-press/item/114-os-drinka-pavlovic-beogradpriroda-covek-grad
http://www.cuvariravnice.org.rs/skolski-zeleni-press/item/115-os-drinka-pavlovic-beograd-mojedrvo-u-centru-grada
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Манифестацијом Јевремова – улица сусрета Стари град je у недељу, 21.
априла прославио Дан општине и празник Цвети.
Једанаесту годину заредом, једна од најлепших дорћолских улица, постаје место
сусрета свих генерација Старограђана, Београђана и гостију Београда. Посетиоце је
дочекало више од 200 излагача, богат програм на две бине, мириси и укуси свих крајева
Србије, наступи музичких звезда, позоришних и плесачких трупа.
И ове године имали смо штанд на ком су наши најмлађи суграђани могли да се
играју, забаве и упознају школу која се воли!

Поводом манифестације „Читалачка значкаˮ ученици су читали књиге, водили
веома занимљиве и креативне Дневнике читања. Било је доста илустратора. Свечани
школски сусрет организован је 16.3.2019. године, у библиотеци на коме су свим
учесницима уз мало освежење, подељене похвалнице. Ученици: Сара Ајдуковић, Милена
Глишић Гарашанин, Маја Сеферовић, Софија Делић, Вељко Петровић, Стефан Перуничић
(3/1), Лена Лучић, Ема Перовић, Андријана Мугоша, Миа Станков, Нађа Бадњар, Марија
Мила Петровић, Ваја Блечић, Сара Миловановић, Милош Марчетић(3/2), Миа Влајковић,
Софија Радовић, Јелена Маричић, Давид Давидовић (3/4), Мина Никезић, Уна Чонкић,
Искра Ђорђевић (4/1) и Гала Новески (4/2) учестовали су на сусрету ученика основних
школа Старог града који је организовала Библиотека „Драган Лукићˮ, 23.4.2019. године,
на Светски дан књиге. Ученици су похваљени за уложени труд у вођењу Дневника
читања и илустрација, али и за разговор о књигама које су прочитали и предивне
илустрације. Током маја у простору Дечје библиотеке „Драган Лукићˮ постављена је
изложба читалачких дневника и илустрација свих учесника манифестације.
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Сви ученици су нарочито похвалили Галу Новески која је показала и додатни
Дневник читања који води за све књиге које прочита. „Водич за родитељеˮ снимио је
прилог о Гали Новески и њеном веома креативном и садржајном Дневнику читања који
можете погледати на линку.

У сарадњи са Фармацеутском комором Србије, испред ЗУА „Lilly Drogerieˮ, 18.04.2019.
одржано је предавање тему Како да постанемо здрави и снажни.
Циљ предавања је био ширење знања и подизање свести деце на тему очувања здравља.
Месец април посвећен је превенцији настанка дијабетес мелитуса тип II. Магистар
фармације Тијана Стојановић одржала је интересантно, интерактивно предавање на тему
здравих навика у исхрани. Основци су кроз сликовиту презентацију видели предности
здраве исхране, као и на који начин конзумирање нездраве хране утиче на организам.
Знање ученика о правилној исхрани било је на завидном ниву, па су учитељи и родитељи
ученика 4. разреда добили све похвале.
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Дана 25. априла 2019. године на Међународном сајму „Ребексопоˮ Еко клуба
Србија нашим ученицима који су се пласирали на Међународном такмичењу TSL из
заштите животне средине и одрживог развоја, доделио је награду Зелену јабуку, а Школи
посебно признање за допринос екологији и 10 садница тује.

Дани науке су замишљени с циљем да старији ученици представе, објасне и
популаришу науку млађим ученицима показујући им на креативан и интересантан начин
експерименте из биологије, хемије, физике, географије, математике, моделе из историје...
На овај начин ОШ „Дринка Павловић“ даје сопствен допринос промоцији науке и
технологије и указује на значај које оне имају у савременом друштву. Такође, вршњачко
подучавање је један од начина учења које се све више примењује у образовању. Овакав
вид учења омогућава да обе стране у комуникацији (млади едукатори и њихови слушаоци)
буду више мотивисани и активни током учења, и одражава се на социјални ефекат. Самим
тим што се ова манифестација у нашој школи одржава по дванаести пут, завређује пажњу
као једна од значајних активности у Годишњем раду школе. Ове године, на Дану
науке било је и неколико важних гостију:
 наставници и ученици СШ „Гошаˮ из Смедеревске Паланке који су
приказали паметног робот - мобила с којим су конкурисали на
националном такмичењу у иноваторству,
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студенти Шумарског факултета Универзитета у Београду, са
интерактивном макетом „Завири у Вир“,
Биолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за алге гљиве и
лишајеве са презентацијом о ретким и угроженим врстама алги,
студенти са Физичког факултета Универзитета у Београду,
волонтери Црвеног крста Старог града са показним вежбама,
ученици Прве београдске гимназије.

Демонстрације огледа одржане су у матичним кабинетима, у централном холу као
и у холовима на првом и другом спрату. Током Дана науке у библиотеци школе наш
ученик 8/1 Андрија Кивић одржао је три предавања о загађењу животне средине
пластиком.

MАЈ
Током месеца маја ученици одељења 5/3, 5/4, 6/3, 6/4 бавили су се истраживачким
радом са својом наставницом математике Биљаном Ђелић. Један део часова математике и
информатике био је посвећен делу и раду научника које су ученици одабрали.
Истраживали су и стицали знања о Михаилу Петровићу Аласу, Милутину Миланковићу,
Михајлу Пупину, Милеви Ајнштајн, Марији Кири, Лизи Мајтнер. Имали су задатак да
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припреме излагање о личности за коју су се одлучили и да образложе разлог свог избора, а
затим су у виду асоцијације, укрштенице, и квиза упитника, проверили ниво стеченог
знања и код својих другара који су слушали излагања. У одабиру материјала и селекцији,
као и договор о начину презентовања помогла им је наставница. Часови на којима се
излагало су били занимљиви, ученици су били задовољни, а посебно им је био изазов то
што су ученици 6/3 били гости у одељењу 5/3 и едуковали своје млађе другаре о
научницима у виду презентације, затим квиза и игре асоцијације.
Наш рад, заокружили смо причом о делу и раду Милутина Миланковића,
радионицом која је одржана 31.05. 2019. у ЦПН, под називом Како ископати време у којој
су учествовали ученици 5/3 са наставницом Биљаном Ђелић. Радионица је интерактивна
и осмишљена тако да прати и продуби школска знања из математике, као и да повеже
математику и остале предмете, а на овој је посегно истакнута веза математике и
географије. Ученици су најпре слушали о Милутину Миланковићу и његовом доприносу
науци, о климатским променама, његовом проучавању климе и питања у вези са
редоследом настанка и дужине трајања појединих ледених доба, климатским променама.
Након дискусије, ученици су „копалиˮпо песку, тражили шкољке, правили њихове отиске
у гипсу и проучавали свој рад како на основу пронађених „траговаˮ знамо из ког времена
и раздобља датира.
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У оквиру наставка међународне сарадње, нашу школу су посетиле колеге са
ученицима из ОШ „Пресерјеˮ из Словеније и ОШ „Никола Теслаˮ из Ријеке од 10. до
12.5.2019. године. Са гостима смо се дружили на кампу и креативним радионицама у
Виминацијуму. Осим посете археолошком налазишту Виминацијума, за учеснике кампа
организоване су забавне научно-уметничке радионице као и проверавање снаге и
спретности у авантура парку.
По повратку у Београд наши гости су обишли Музеј Николе Тесле, Калемегдан и
центар града. Ученици и наставници су остварили нова пријатељства и разменили идеје уз
договоре за даљу сарадњу.

Дијана Хорватић и Мерима Јовановић су са својим одељењима 3/1 и 3/4 одржале
трећу тематску интердисциплинарну наставу oд 8. дo 10.5.2019. године са темом
Кретање. Ученици су применили знања у учионици и ван школе. Истраживали су кроз
мноштво креативних задатака из предмета: српског језика, математике, природе и
друштва, ликовне секције и физичког васпитања.
Они су били вредни и учествовали су на бројним манифестацијама и конкурсима:
XVII Београдски фестивал писаца за децу Витезово пролеће одржан је 10.5.2019.
године. Часопис Витез наградио је дипломом за ликовно стваралаштво Ленку Дешић, 3/1
и Нику Ромић, ученицу 3/4.
Дечји културни центар Београд организовао је шести пут стрип конкурс у форми
каиша, за децу и младе (од 5 до 19 година). Похваљен је рад Јелене Маричић, 3/4.
На ликовном конкурсу Свети Сава Пријатеља деце Стари град 2. место освојила је
Ника Ромић, 3/4, а на конкурсу Ускршње јаје Маја Сеферовић, 3/1 освојила је 1. место.
Међународну Захвалницу за манифестацију Паја Јовановић 2018. освојило је 13
ученика 3/4.
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Ученици петог и шестог разреда учествовали су на такмичењу ИТ караван. На
такмичење ученике је водио наставник техничког и информатичког образовања Дејан
Младеновић.
Дана 16.04.2019. године одржано је Градско такмичење. Учествовали су ученици:
Виктор Петрић, Филип Грујовић, Милена Пантић и Ангелина Тревисан као тим. Наш тим
освојио је прво место и остварио пласман на Републичко такмичење. За освојено прво
место тим је награђен путовањем у Петницу 18.05.2019. године.
Републичко такмичење одржано је у Београду 22.05.2019. године. На такмичењу су
учествовали ученици: Виктор Петрић, Филип Грујовић, Ангелина Тревисан и Теодора
Радоичић уместо ученице Милене Пантић. Тим ОШ „Дринка Павловићˮ је освојио прво
место на Републичком такмичењу. За освојено прво место на Републичком такмичењу
школа је награђена соларном паметном клупом, а сваки од ученика таблет рачунаром.
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Школска манифестација Дечје пролећне радости, одржана од 27. до 30. маја 2019.
године, посвећена је хуманости и даривању. Одлучено је да се помогне Андреју
Марковићу, двогодишњем брату наше ученице Атине Марковић, са жељом да оздрави и
постане наш ђак. Одељење 4/3 са својим учитељем Иваном Пауновићем покренуло је
акцију која је постала веома успешна и медијски пропраћена.
У оквиру ове посебне недеље, ученици млађих разреда су са својим наставницима
реализовали хуманитарни базар. Они су на штандовима постављеним испред школе
продавали своје рукотворине, делили колаче које су њихове маме и баке направиле,
придруживши се акцији. Сав новац од продаје украса, цртежа и дечјих радова, као и од
донација пролазника уплаћен је фондацији „Буди хуманˮ.
Хуманитарној акцији придружила се мама наших ученика Александра
Вранешевић, фитнес инструктор. Одржала је 29. маја тренинг у школском дворишту на
коме је учествовао велики број ученика и наставника, као и новинара који су пренели
снажну поруку да свако може на свој начин помоћи ономе коме је помоћ веома потребна.
Упоредо je трајала акција прикупљања школског прибора за децу са Косова и Метохије
како би им се бар мало олакшале припреме за наредну школску годину.
У школском дворишту одржани су спортски турнири који су део активности ове
манифестације
Прилог „Б92ˮ
Прилог у „Блицуˮ
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У среду, 29.5.2019. у свечаној сали школе одржана је приредба ученика 2/3. На
наше велико задовољство у реализацији приредбе учествовали су и родитељи наше
ученице, Слободан и Марија Дуњић, обезбедивши нам сарадњу са позориштем Бошко
Буха, а самим тим и сценографију и шминкерку која је нашминкала децу сходно улози
коју играју. Одлична сарадња родитеља и учитељица Драгане Ивковић и Неле Гајић
резултирала је озбиљном представом за родитеље.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство омладине и
спорта и ОШ „Дринка Павловићˮ организовали су 29. Крос РТС-а. Додељене су дипломе
ученицима од првог до четвртог разреда.
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Наша школа свечано је дочекала мале матуранте 25.5.2019. године. Као праве
звезде позирали су испред школе. Ученици су потом свечано улазили у школу украшену
од улаза до трећег спрата, са посебно декорисаном свечаном салом и трпезаријом. Са
њима су све време били учитељи: Ивана Мицић, Биљана Поповић Иван
Пауновић,Љиљана Новковић и одељењске старешине: Игор Јовановић, Александра
Вукановић, Лола Лукић и Валентина Маслеша.
Директор школе Јоле Булатовић пожелео је свим матурантима срећан наставак
школовања и да из основне школе понесу лепе успомене. Представио је кандидате за
Ученика генерације, а то су: Никола Кризманић, Андрија Кивић, Огњен Марковић, Маша
Стојановић,VIII1; Марија Лубардић,VIII2; Растко Арсенијевић VIII3 и Владимир
Маџаревић и Миња Марковић Ћорац, VIII4. Директор је свакоме уручио специјалне
дипломе и сребрњак са ликом Дринке Павловић.
Одлуком Наставничког већа, титулу Ученика генерације понео је, Никола
Кризманић, ученик VIII1.
Вече су обележиле свечана вечера и торте, музика, проглашење Ученика
генерације, фотографисање и пуно смеха и радости.

ЈУН
Групе наших ученика посетиле су Српску академију наука и уметности током
школске године. Са историјатом и значајем ове јединствене установе упознала их је наша
колегиница Наташа Васић, која иначе реализује Дан отворених врата у САНУ.
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Током Дана отворених врата САНУ групе обилазе: Свечану салу, Архив и
Библиотеку САНУ, спомен-собе Бранка Ћопића, Милутина Миланковића и Марка
Ристића, Легат Олге Јеврић, Галерију САНУ и Галерију науке и технике САНУ. То је
одлична прилика да ученици информације из градива прошире упознајући се са делима
наших научника и уметника.

Генерацијска приредба ученика четвртог разреда одржана је 5.6.2019. године,
испред школе у присуству великог броја родитеља и гостију. Ученици су кроз казивање
стихова о другарству и песмама показали циљ до кога су их водили њихови учитељи
Ивана Мицић, Биљана Поповић, Иван Пауновић и Љиљана Новковић.
Симболично је овом приредбом заокружена хуманитарна акција За Андрејеву
будућност , а хуманости ове генерације ученика говори и текст у Политици.
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Сем Фабрици, шеф Делегације Европске уније у Србији, посетио је нашу школу,
11.6.2019. године. Наши ученици и часови које је посетио изазвали су велико
одушевљење. Амбасадор је у школском дворишту доделио награду победнику
кошаркашког такмичења „Пут око Европеˮ, о чему више информација на линку и у
прилогу.
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Носиоци Дипломе Вук Караџић су следећи ученици:
VIII1

Никола Кризманић, Андрија Кивић, Огњен Марковић, Димитрије
Станковић, Сара Шојић, Маша Стојановић, Катарина Ђујић

VIII2

Емилија Ђачић, Марија Лубардић, Лука Милић, Ема Станарчевић,
Никола Цветковић, Ивана Цинцовић

VIII3
VIII4

Растко Арсенијевић, Димитрије Атанасковић, Софија Нађа Станић
Ана Вукановић, Миња Марковић Ђорац, Урош Матејић, Владимир
Маџаревић, Богиња Николић Вукајловић, Андреј Перезић

Никола Кризманић, VIII1,
УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ

49

У школској 2018/2019. години резултати са такмичења:
Предмет

Српски језик
Језичка култура

Име и презиме
ученика

Наставник

Милена Пантић,
V4

Тамара
Панић
Милошевић
Наташа
Васић
Биљана
Стевановић
Наташа
Васић

Андрија Мугоша,
V3
Тијана Павелић,
V2
Александар
Марковић Ћорац,
V3
Ника Лалић, VI4
Миа Лехки, VI4
Никола Маричић,
VI3
Нина
Ж.Јаковљевић,
VI4
Маша Рашковић,
VI2
Настасја
Кнежевић, VI2
Доротеа Васић,
VII2
Соња Стојановић,
VII1
Јована Чоловић,
VII1
Владимир
Маџаревић, VIII4

Књижевнa олимпијадa

Рецитовање

Немачки језик

Иван Кризманић,
VIII1
Марија Лубардић,
VIII2
Јована Чоловић,
VII1
Ема Станарчевић,
VIII2
Филип Рајовић,
I3
Балша Перић, V2
Мина
Кошутић,VIII1
Сара Шојић, VIII1
МињаМарковић
Ћорац, VIII4
Владимир
Маџаревић VIII4

Тамара
Панић
Милошевић
Тамара
Панић
Милошевић
Наташа
Васић
Тамара
Панић
Милошевић
Биљана
Стевановић
Биљана
Стевановић
Биљана
Стевановић
Катарина
Колаковић
Катарина
Колаковић
Тамара
Панић
Милошевић
Биљана
Стевановић
Катарина
Колаковић
Катарина
Колаковић
Катарина
Колаковић
Марина
Живковић
Биљана
Стевановић
Александра
Вукановић
Александра
Вукановић
Гордана
Ракић
Гордана
Ракић

Општинско
такмичење

Градско
такмичење

2. место

3. место

3. место

2. место

Републичко
такмичење

3. место
3. место
1. место
1. место

3.место

1. место

2. место

2. место
2.место
3. место
2.место

2.место

3. место
3.место
1. место
2. место

3. место

3. место

3. место

2. место
2. место

1.место

1. место
3. место
3. место
3. место

3. место

2. место

2. место

4. место

3. место
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Историја

Географија

Биологија

Павле Маркуш,
V2
Лаура Ђукић, V1
Богдан Чаировић,
VI3
Петар Настас
Милошевић, VI1
Стефанија
Живановић, VII3
Петар
Крављанац,VII2
Растко
Арсенијевић,VIII3
Милица
Станковић, VIII2
Вук Брајовић,
VIII3
Петар Крављанац,
VII2
Лука Дедијер,VII1
Павле
Маертинковић,
VII1
Катарина
Врбанец, VII1
Растко
Арсенијевић,
VIII3
Ема Станарчевић
VIII2
Предраг
Радивојевић, VIII3
Софиа Лазић, VII2
Никола
Кризманић, VIII1
Соња Славковић,
III1
Стефан
Перуничић, III1
Ема Перовић, III2

Математика

Јелена Маричић,
III4
Коста Ратковић,
III4
Исидора Ђачић,
IV1
Јустин Аћимовић,
IV1
Реља
Стаменковић, IV1
Ленка Петровић,
IV2
Максим
Црнобрња, IV2
Брано Ћоровић,
V4
Балша Перић, V2

Валентина
Маслеша
Валентина
Маслеша
Валентина
Маслеша
Валентина
Маслеша
Валентина
Маслеша
Игор
Јовановић
Валентина
Маслеша
Игор
Јовановић
Валентина
Маслеша
Маја
Јовановић
Маја
Јовановић
Маја
Јовановић
Маја
Јовановић
Даница
Гајић
Даница
Гајић
Даница
Гајић
Татјана
Туршијан
Татјана
Туршијан
Дијана
Хорватић
Дијана
Хорватић
Бојана
Тановић
Мерима
Јовановић
Мерима
Јовановић
Ивана
Мицић
Ивана
Мицић
Ивана
Мицић
Биљана
Поповић
Биљана
Поповић
Биљана
Ђелић
Јулијана

3. место

2. место

3. место
3. место
3. место
3. место
2. место

2. место

1. место
2. место

3. место

3. место
2. место

1. место

2. место

1. место

3. место
3. место
3. место
3. место
3. место
2. место
3. место
3. место
3. место
3. место
1. место
3. место
2. место
2. место
2. место
2. место
3. место
2. место
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Павле Маркуш,
V2
Тијана Павелић,
V2
Милена Пантић,
V4
Коста
Богдановић, V3
Андреј Петровић,
VI3
Филип Грујовић,
VI1
Петар Настас
Милошевић, VI1
Никола Маричић,
VI3
Павле Жижић,
VI2
Лав Дешић, VII2

„Мислиша“

Физика

Хемија

Стефанија
Живановић, VII4
Филип
Милићевић, II1
Тиара Ђокић, II2
Брано Ћоровић,
V4
Милена Пантић,
V4
Павле Маркуш,
V2
Филип Грујовић,
VI1
Андреј Петровић,
VI3
Миодраг Ђурић,
VI4
Марија Царић,
VI3
Ана Кутлашић,
VI2
Вук Стаменић,
VI1
Стефанија
Живановић, VII3
Соња Стојановић,
VII1
Лав Дешић, VII2
Петар Крављанац,
VII2
Андрија Кивић,
VIII2
Андреј Перезић,
VIII4
Павле
Крављанац, VII2

Миленковић
Јулијана
Миленковић
Јулијана
Миленковић
Биљана
Ђелић
Биљана
Ђелић
Биљана
Ђелић
Милена
Симић
Милена
Симић
Биљана
Ђелић
Милена
Симић
Милена
Симић
Милица
Вајукић
Петровић
Јелена
Ковачевић
Тонка
Грујева
Биљана
Ђелић
Биљана
Ђелић
Јулијана
Миленковић

2. место

Ивана Томић

2. место

2. место

3. место

Ивана Томић

2. место

2. место

3. место

Ивана Томић

2. место

Ивана Томић

2. место

Ивана Томић

3. место

3. место

Ивана Томић

3. место

3. место

Ивана Томић

1. место

2. место

Ивана Томић

1. место

2. место

Ивана Томић

3.место

Ивана Томић
Марија
Марковић

3.место

Ивана Томић
Јелена ХаџиЂорђевић

3. место

3. место

3. место

3. место
3. место
3. место
2. место

1. место

2. место

1. место

3. место
3. место
3. место
1. место

3. место

1. место

1. место

2. место
3. место
2. место
3. место
3. место

2. место

3.место

1. место

1. место
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Техничко и
информатичко
образовање

Растко Удицки,
VII3

Јелена ХаџиЂорђевић

Софиа Лазић,
VII2

Јелена ХаџиЂорђевић

Соња Стојановић,
VII1

Јелена ХаџиЂорђевић

Никола
Кризманић, VIII1

Јелена ХаџиЂорђевић

Нађа Лазовић,V2
Виктор Данић,V2
Павле Маркуш,V2
Ема Халимовић,
VI1
Стефан
Марковић,VI1
Анђела
Бабовић,VII3
Ивана Цинцовић,
VIII2
Огњен Марковић,
VIII1

Рукомет

Дејан
Младеновић
Дејан
Младеновић
Дејан
Младеновић
Дејан
Младеновић
Јонел Мојсе
Дејан
Младеновић
Ана
Танасковић
Ана
Танасковић
Предраг
Пешић
Јелена
Бобаревић

Физичко васпитање
Одбојка

Фудбал

Кошарка
Најраспеванија
заједница – 3/1

Предраг
Пешић
Јелена
Бобаревић

Предраг
Пешић
Јелена
Бобаревић

Предраг
Пешић
Јелена
Бобаревић
Дијана
Хорватић

1. место

1. место

3.место

2.место

1. место
2. место
3. место
1. место
2. место
1. место
3. место
2. место
Рукомет,
млађи
пионири, 1.
место
Рукомет,
старији
пионири, 2.
место
Рукомет,
старије
пионирке, 1.
место
Одбојка,
млађи
пионири,
2.место
Одбојка,
старије
пионирке,
3.место
Мали фудбал,
девојчице 5.и
6 разред
2.место

2. место

2. место

Кошарка,
млађе
пионирке,
2.место
Кошарка,
старије
пионирке,
3.место
2.место
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Музичка култура

Теодор Грегор
Илић, III1
Оскар Поповић,
III4
Софија
Лукиновић, V1
Кристина Жужа,
V1
Миа Милић, V3

Ликовна култура
23. Републичка смотра
ликовног стваралаштва

Дијана
Хорватић
Мерима
Јовановић

1.место(стари
мајстори...)
1. место
(страна
народна..)
2.место(дома
ћа народна)
2.место(дечја
забавна )
1.место
(староградска
песма)
1. место
(страна
народна..)
1.место(стари
мајстори...)
1.место(стари
мајстори...)
1.место(дечја
забавна )
1.место(дома
ћа народна)

1.место(стари
мајстори...)
1.место
(страна
народна..)

1.место
(староградска
песма)
1.место(стари
мајстори...)

1.место
(староградска
песма)

Дарко Тодић

1. место
(страна
народна..)

1. место
(страна
народна..)

Дарко Тодић

1.место(дечја
забавна )

Дарко Тодић
Дарко Тодић
Дарко Тодић

Тара Боснић
Терули, V4

Дарко Тодић

Ива Ранђеловић,
VI1
Нина Ранђеловић,
VII2
Јована
Танасковић, VII2
дует: Ина
Милачић, V1 и
Теодора
Димитријевић, V1
дует: Леа Зивлак,
V3 и Теодора
Радоичић, V3
дует: Лаура
Микић, VI1 и
Мина Бубало, VI1
дует: Љубица
Глишић
Гарашанин , VI1и
Ева
Милосављевић,
VI1
квартет: Нина
Јаковљевић VI4,
Миа Лехки VI4,
Исидора
Живановић VI4 и
Маја Милићевић
VI4,
хор старијих
разреда
Ема Халимовић,
VI4

Дарко Тодић
Дарко Тодић
Дарко Тодић
Дарко Тодић

Дарко Тодић
Дарко Тодић

1.место
(староградска
песма)

1.место(стари
мајстори...)

1.место(дечја
забавна )
1.место(дома
ћа народна)

Дарко Тодић
1.место
Лола Лукић

1.место
1. место

У шаховској екипи школе били су: Тадеј Младеновић, 4/2, Матеј Иветић, 4/4, Зоја
Царић, 4/4, Лука Ристић, 5/1, Павле Маркуш,5/2, Никола Гвозден, 5/3, Марија Царић, 6/3.
Пласирали су се на Републичко такмичење које је одржано у Пироту 18.5.2019. године.
Лука Ристић, 5/1, освојио је прво место и на Градском и на Републичком
такмичењу у појединачном првенству. У екипном такмичењу екипа наше школе освојила
је 13. место.
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ЈУЛ
Ове године наших осам ученика од 5. до 8. разреда учествовало је на
Међународном такмичењу које је организовао TSL (Trust for Sustainable Development,
https://trustforsustainableliving.org/) Као Фонд за одрживи живот је добротворна
организација за глобално образовање на теме које се тичу животне средине, а посебно UN
SDG (Циљева одрживог развоја) са седиштем у Западном Беркширу, Велика Британија.
У првом делу такмичења ученици су се такмичили у писању есеја на 15. Циљ УН
на енглеском језику. У конкуренцији од 2000 ученика из 71 земље света свих осморо
ученика су стекли право да учествују у другом делу такмичења у дебатовању на тему
Young people are key to achieving SDG#15(Life on Land) које је одржано од 8. до 12. јула
2019. године у Викторији, Британска Колумбија, у Канади.
Наши ученици су освојили укупно 5 златних медаља и две посебне, почасне
медаље Гувернерке Британске Колумбије. (https://trustforsustainableliving.org/take-part/thedebates/winners/2019-debates-winners: Александар Марковић Ћорац (11 година) – најбољи
дебатант у млађој групи – златна медаља и ученик Амбасадор за млађу групу (почасна
медаља), Анђела Бабовић (13 година) – златна медаља по оцени судија, Андреј
Радовановић (13 година) – ученик Амбасадор за старију групу (почасна медаља)
Стефанија Живановић (13 година) – златна медаља за есеј (од свих ученика који су
учествовали у писању есеја, организатор је издвојио десет најбољих радова на свету, међу
којима су се нашли есеји Стефаније Живановић и Марије Лубардић). Марија Лубардић (
14 година) – златна медаља за есеј и златна медаља као члана најбоље дебатне групе.
Медаље је ученицима доделила Џенет Остин, Гувернерка Британске Колумбије и
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Представница њеног краљевског височанства Елизабете II. Остале наше три ученице Ника
Лалић (12 година) – почасно поменута, Деа Грбовић (12 година) – финалисткиња и
Богиња Николић Вукајловић(14 година) – финалисткиња, добиле су сертификате. Поред
медаља сви ученици су добили сертификате који ће им значити у току даљег школовања
као престижна референца.
Да ово такмичење заслужује светску пажњу говори и место одржавања,
резиденција владе Британске Колумбије(Government House, Victoria, BC), званице на
отварању и судије које су пратиле дебатеzvanice:

Master of Ceremonies - Jerymy Brownridge, Private Secretary to Lieutenant Governor of
BC and Chief Executive Officer of Government House,

First Nation Le La La Drummersn group welcome,

Her Honour Janet Austin, Lieutenant Governor of British Columbia - Welcome Remarks,

The Honourable Judith Guichon, former Lieutenant Governor of British Columbia Welcome Remarks and as one of the judges in the debate,

The Honourable Minister Ron Fleming, Education Minister of British Columbia Welcome remarks,

Karl Hansen, Executive Director, Trust for Sustainable Living (TSL) - Background of
the TSL International School Essay Competition and Debates, and why the Debate are
being held in BC,

Jon O’Riordan, strategic water policy advisor and former deputy minister of the Ministry
of Sustainable Resource Management in British Columbia as one of the judges in the
debate,

Dr Michael J. Jackson PhD, RPBio, Honorary Research Associate in the Forest Sciences
faculty at the University of British Columbia and Executive Director of Pender Harbour
Ocean Discovery Station as one of the judges in the debate,

Bob Sandford, EPCOR Chair in Water and Climate Security at the United Nations
University Institute for Water, Environment and Health as one of the judges in the
debate,

Elizabeth May, Leader of the Green Party of Canada - Welcome Remarks and as one of
the judges in the debate,

Patrick Kelly, Advisor to the Lieutenant Governor of BC and co-chairs the Banff Centre
Indigenous Program Council,

Don Wright, Deputy Minister to the Premier, Cabinet Secretary and Head of the Public
Service, Office of the Premier of British Columbia as one of the judges in the debate,

David Leach, Director of Professional Writing in the Department of Writing of British
Columbia as one of the judges in the debate,

Carey Newman, multi-disciplinary Indigenous artist, master carver, filmmaker, author
and public speaker as one of the judges in the debate ,

Tara Dawn Atleo, Vancouver Island University with a Bachelor’s degree in Business
Administration with a focus on Sustainable Economics,

Marie-Claire Cordonier Segger professor, senior director, expert jurist in international
law and governance and a TSL Trustee as one of the judges in the debate,

David Suzuki, an eminent Canadian scientist, broadcaster and conservationist,

Stephen Cornish, CEO of the David Suzuki Foundation,

Angela Danyluk, the Sustainability Unit of the City of Vancouver,

Gillian Drake, Education Director at the Vancouver Botanical Gardens Association,

Meredith Ettridge, the Head of Sustainable Development at the Royal Academy of
Engineering (UK) as one of the judges in the debate,

Monique Gray Smith, an award-winning, best-selling author, well known for her
storytelling, spirit of generosity and focus on resilience,

Geraldine Hinton, a trustee of the BC Government House Foundation,
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Vicky Husband, an internationally renowned forest and marine conservation advocate and
an advocate for protected areas and respectful land use,
Rachel Richards, Education Development Officer at TSL and The Living Rainforest,
Ron Sam, Chief of Songhees First Nation,
Rupert West, the Strategic Operations and Innovations Manager at TSL and the Living
Rainforest, i mnogi drugi.
У организацији овог такмичења које се припрема скоро годину дана, осим TSL као
иницијатора и главног организатора наводе се као подршка: UNESCO Voices of
Future Generations Children’s Initiative, The Royal Academy of Engineering, along with
the US National Academy of Engineering and Chinese Academy of Engineering, UN
Convention to Combat Desertification, UN Convention on Biological Diversity, UNDP, ,
David Suzuki, Canadian science guru and broadcaster и Влада Британске Колумбије.
Марина Дрндарски, наставница биологије и менторка ученика
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