
MUZEJ  NAUKE  I  TEHNIKE 

Učenici  odeljenja  III/4  su  6.novembra 2014.god. posetili  Muzej  nauke  i tehnike. Imali smo priliku  

da  pogledamo postavku koja  prikazuje  tehnološki  razvoj  i  njegov  uticaj  na  život ljudi. Ona  je  

organizovana  u  četiri  celine: točak-mašina-motor, komunikacija, čovek i tehnika, mera i broj.  

    

                                                                  

Učestvovali smo u radionici “Kustosi-detektivi” i obišli Muzej  dečijih  igračaka. 

        

        

         
Interaktivna izložba “Budi u plusu” 

             
 

       

Učenici odeljenja  III/4  i 

učiteljica  Tanja  Vrečko 



ZDRAVA  HRANA – ZDRAV  ŽIVOT 

  

Zdravom  hranom  i  fizičkom  aktivnošću  kao  

uslovima  za  zdrav  život  bavili  smo  se  1. novembra 

2014. god. Kroz  prezentaciju  slajdova  vezanih  za  ove  

preduslove zdravog  života, razgovor i diskusiju, upoznali  

smo  se  sa  piramidama  ishrane  i  fizičkih  aktivnosti. 

Naše  piramide  ishrane 

                      

 Kroz radionicu „Naše  salate  od  voća  i  povrća“ imali smo priliku da primenimo znanje o  značaju 

raznovrsnosti hrane koju jedemo. Trudili smo se da  i  naša  kreativnost  dođe  do  izražaja. 
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VUK  STEFANOVIĆ  KARADŽIĆ  I  KRATKE  NARODNE  UMOTVORINE 

 

 Život  i  delo  Vuka  Stefanovića  Karadžića  proučavali  smo  na  

časovima  srpskog  jezika, a  kao  nastavak  priče  o  narodnoj  tradiciji  i  tragovima  

prošlosti. Znanje  o  ovoj  znamenitoj  ličnosti  stečeno  u  prethodnom  razredu  kroz  

proučavanje njegovog detinjstva  i  odrastanja, ovoga  puta  smo  proširili  

istraživačkim  radom.  

 

Odgledali  smo  kratke  filmove i referisali o  

zanimljivostima  iz  Vukovog  života. Svaki  učenik  je  

imao  mogućnost  da  upotpuni  opštu  sliku  i  proširi  

znanje. 

 Razgovor  o  radu  Vuka  

Karadžića  na  sakupljanju  narodnih  

umotvorina i  analiza  reči  

umotvorine, bio  je  uvod  u  kratke  

narodne  umotvorine  kojima  smo  se  

bavili. 

 U  grupnom  radu  smo  imali  zadatak  da  obradimo  određenu  vrstu  kratkih  narodnih  umotvorina  

kroz  odgovaranje  na  zadata  pitanja  i  referišemo  na  kraju  časa. 
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NEDELJA SPORTA U II RAZREDU 

 

       U okviru Nedelje sporta, u petak 14.11.2014. godine, učenici drugog razreda su imali priliku da se u  

       okviru   odeljenja takmiče u  košarci, mini rukometu i u nadvlačenju konopca.   

               

              

            

       U realizaciji ovih aktivnosti, pomogli su profesori fizičkog vaspitanja Goran Petrović i Nikola Petrović.  

 Odeljenjsko veće II razreda 

 



TO SMO MI, SLIČNI, A DRUGAČIJI - II 4 

Medjunarodni dan tolerancije 16.novembar 

 

Medjunarodni dan tolerancije 16.11.2014.godine,  podseća na poštovanje i uvažavanje dugačijih od 

nas.Obeležili smo ovaj dan, primenom interdisciplinarne nastave.  

Muzička kultura - "Drugarska pesma", Minja Subota,obrada pesme po sluhu. 

 Razgovor o drugarstvu; 

 Slušanje pesme i kratak razgovor o pesmi; 

 Učimo pesmu, izražajno pevanje; 

 Izvođenje pokreta uz muziku; 

Srpski jezik - "Kako je postala duga",  

                     Radomir Putniković, obrada teksta. 

 Rešavamo rebus čije je rešenje duga;      

 Razgovor sa učenicima kako nastaje duga; 

 Izražajno čitanje teksta i analiza; 

 Formiranje 4 grupe - svaki član grupe dobija cvet,  

u centar cveta upisuje svoje ime, a u latice, osobinu  

koja ga krasi.Upoređivanje latica unutar grupe, a  

zatim i sa ostalim grupama. 

 Otkrivamo da ima puno toga po čemu smo slični,  

ali se i razlikujemo. 

 Tolerancija, Međunarodni dan tolerancije,  

naše poruke; 

 

Likovna kultura - Plakat na temu tolerancije "To smo mi" 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Učenici II 4 i učiteljica Dragana Vučen 

 

 

 

 

« Dece ima razne, 

al' svako dete je 

ličnost, 

razlike nisu kazne, 

u razlikama je naša 

sličnost » 

 

Ljubivoje Ršumović 

 



SNALAZIMO  SE  U  VREMENU ( GLAGOLSKA  VREMENA ) 

 

 Čas  obrade gramatičkih sadržaja vezanih za glagolska vremena obradili smo kroz grupni, frontalni i 

individualni rad. 

Prva aktivnost: Učenici ( grupni rad ) pomoću dobijenih rečenica stvaraju priču sa datim naslovom, vodeći 

računa o redosledu događaja. 

                           

Druga  aktivnost: Uočavanje  glagola  u  tekstu, 

određivanje vremena u kom su napisane i izvođenje 

definicija.  

Treća  aktivnost: Učenici nasumično biraju listić na kome 

su zapisani glagoli u različitim vremenima. Njihov zadatak  

je  da  zalepe  listić  ispod naziva odgovarajućeg  

glagolskog vremena. 

 

     

 

 

 Vrečko 
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" NAUČNO OPISMENJAVANJE UČENIKA" 

 

U sredu, 19.11.2014. godine u svečanoj sali opštine Stari grad održana je Stručna tribina u organizaciji 

Saveza učitelja Srbije i Društva učitelja Beograda, a u saradnji sa izdavačkom kućom Kreativni centar. 

Tema i izlagači: 

 Naučna pismenost: izazovi i mogućnosti, doc.dr Sanja Blagdanić 

 Primeri primene savremenih modela nastave u funkciji razvijanja naučne pismenosti, Ivan Milovanović 

MA 

Tribini je prisustvovalo 5 učitelja iz naše škole. 

 

         

 

          

 

Prisutni su nakon izlaganja imali priliku da postave pitanja i dobiju odgovore. Atmosfera je bila radna i 

opuštena. 

 

                                                                          Stručno veće za razrednu nastavu 
                                                                         Dragana Vučen 

 



KUSTOSI – DETEKTIVI  U  UČIONICI 

 Priču  o  prošlosti  i  njenim  tragovima, posle  Muzeja  nauke  i  tehnike, nastavili  smo  i  u  učionici. Uz  

zabavnu  priču  o  tome  kako  se  nekada  živelo, učenici  su  imali  priliku  da  u  grupnom  radu  analizuraju  

predmete  koje  su  doneli, a  pripadaju  njihovim  porodicama  već  generacijama. Trudili smo se da budemo  

kustosi  i  kao  pravi  detektivi  otkrivamo  zanimljivosti  o  donetim  predmetima. 

Tragovi  naše  prošlosti 

         

Kustosi – detektivi na  svom  zadatku 

             

            

     

     

Učenici odeljenja III/4 i 

učiteljica Tanja Vrečko 

 



ČUVAMO  PRIRODU 

 U okviru časova čuvari prirode, učenici IV/5  su  organizovali čišćeše školskog dvorišta. Kroz različite 

aktivnosti učenici su primenili stečena znanja i pokazali visok stepen ekološke svesti.  

 Realizaciji su prethodili sledeći koraci: dogovor o sprovođenju akcije i donošenje potrebnih sredstava i 

alatki za rad. 

ČUVARI PRIRODE U AKCIJI 

 

 

        

 

        

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenici IV/5 i učiteljica Gordana Dešić 



BOJA, POVRŠINA  I  TEKSTURA 

 Bojom, površinom i teksturom, u odeljenju IV/5 bavili smo se na časovima likovne kulture koji su bili 

otvoreni za roditelje. 

 Učenici su kroz razgovor i međusobnu pomoć i kreativnost pokazali svoju zainteresovanost za 

oslikavanje tekstila. 

   

            

   

                    

 Pano sa završenim  radovima  izložen  je  u  holu  škole. 

Učenici odeljenja IV/5  i  učiteljica Gordana Dešić 

       Mame su zajedno sa učiteljicom i učenicima učestvovale u radu. 



ŠKOLA IGARA - UVOD U SPORT 

 U subotu 22.11.2014.godine u našoj školi realizovan je jednodnevni seminar za učitelje i vaspitače  
"Škola igara - uvod u sport", kataloški broj 804. Autori i realizatori seminara su mr Goran Petrović,  

profesor fizičkog vaspitanja  i Vesna Jocić, profesor fizičkog vaspitanja i direktor škole "Mladost". 

Teme programa: Fenomenologija igre; Klasifikacija igara; Primena igara u predškolskom i mlađeškolskom 

uzrastu; Osnove sporta; Vrste sporta; Školski sport.    

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Seminar je protekao u radnoj i prijatnoj atmosferi, 

osvežena su prethodne znanja i stečena nova iskustva. 

                                                                                 

  Stručno veće za razrednu nastavu 
                                Dragana Vučen 

 



BAJKE  BRAĆE  GRIM 

 Krajem novembra, družili smo se  sa  bajkama  Jakoba  i  Vilhelma  

Grima  na  časovima  srpskog  jezika. Otvorio nam  se put  u  bajkoviti  svet  pun  

neobičnih  događaja  i  likova.  

 Za  obradu  lektire  pripremali smo se kroz  čitanje  bajki  i  njihovo  predstavljanje  putem  živopisnih  

plakata. 

 

 
 Učenici su u grupnom radu  imali zadatak da odgovore na pitanja vezana za 

određenu bajku. 

 

 Zajedno sa drugarima iz ostalih odeljenja III razreda, uživali smo u 

dramatizaciji pročitanih bajki u pozorištu „Duško Radović“. 

     
Učenici odeljenja III/4  i  učiteljica Tanja  Vrečko 



DRUGI  RAZRED  U  POZORIŠTU 

 

             U ponedeljak, 24.11.2014. godine , učenici II razreda posetili su  Malo pozorište 

           „Duško Radović“. Gledali smo predstavu „ Lažeš Melita“, koja decu uči o istini i pravim 

            vrednostima u životu. 

 

           

      

      

           Svi uživamo u predivnom repertoaru ovog pozorišta, u glumačkim bravurama, zanimlјivim  

           kostimima i pozorišnim pričama. 

 

 

 Odeljenjsko veće II razreda 

 

 



SVET OKO NAS - MI U NASELJU 

Tokom meseca novembra na časovima sveta oko nas, učili smo o naseljima.Kroz različite aktivnosti, metode i 

oblike rada  usvojili smo nova znanja. Ostvarena je korelacija sa predmetima: likovna kultura, od igračke do 

računara, muzička kultura i srpski jezik. 

Aktivnosti učenika: 

 Igra pogađanja (rešenje - Beograd)               •    Posmatranje slajdova, selo i grad 

 Gledamo film "Beograd- nekad i sad            •    Rad u paru - nastavni list"Naselja" 

 

                   
 Izrada modela grada od kartonskih kutija - grupni rad 

         

          

 "Fasada zgrade moje,najlepše je boje"- slikanje. 

       

 

 

  Učenici II 4 

 i učiteljica  

Dragana Vučen 

 



LIKOVNA SEKCIJA II4 

 

Članovi likovne sekcije II4 su se tokom meseca oktobra i novembra bavili slikarskim tehnikama (tempera, 

gvaš).    

Naši likovni radovi  su izloženi na panou ispred učionice II 4, na drugom spratu. 

 

      

 

      

 

                                                             

Likovna sekcija II4 i uciteljica Dragana Vučen 

 

 

 

Tople i hladne boje,kontrast toplo-hladno 

Drvo 

Tople i hladne boje,kontrast toplo-hladno 

Krugovi 

Kontrast, hromatske i ahromatske boje 

Ljubav i ravnodušnost 



U SVETU BAJKI  - II4 

 

U petak 28.11.2014.godine održan je čas srpskog jezika "U svetu bajki". Učenici su u školskoj ili kućnoj 

biblioteci pronašli srpske narodne bajke, pročitali ih i knjige doneli na čas.Organizovan je rad u paru, učenici su 

se opredelili za određenu bajku i pripremili se da je predstave pred odeljenjem.  

          

     

Predstavljene su srpske narodne bajke: Zmija mladoženja, Nemušti jezik, Čardak ni na nebu, ni na zemlji, U 

cara Trojana kozje uši, Ćela, Biberče. 

    

Način rada u paru snažno podstiče interakciju među učenicima čime se na najbolji način ostvaruje bolja 

efikasnost vaspitno-obrazovnog procesa. Tokom rada u paru razvijaju drugarstvo, sposobnost da sarađuju i 

razmenjuju mišljenje, diskutuju o gradivu i načinu prezentacije, uče da zajednički donose zaključke.  

                                                                               

                                                                          Učenici II 4 i učiteljica Dragana Vučen 

 

 



Poseta pozorištu Duško Radović 

 

Učenici trećeg razreda su , 25.11.2014. god., sa svojim učiteljicama posetili pozorište Duško Radović i gledali 

predstavu „Bajke braće Grim“ 

 

 

 

 

 

 

 

Glumci pozorišta su na jedan veoma zanimljiv i neobičan način, učenicima predstavili kolaž bajki braće Grim. 

 

Za vreme trajanja predstave, sala je bila ispunjena dečijim smehom i žamorom. Učenici su uživali i na jedan  

drugačiji način doživeli bajke koje su pre odlaska u pozorište pročitali u okviru lektire..  

 

 

 

 

 

Učenici su pozorišnu salu napustili puni utisaka sa željom  da ponovo posete pozorište. 

Odeljensko veće trećeg razreda 

 



ЛИКОВНА КУЛТУРA – I полугодиште 

шк.2014/2015. 

СЕПТЕМБАР 

 

Линија – 5.разред – „Животиња“ – оловка 

 
 У месецу септембру ученици 5.разреда су имали задатак да у техници оловка нацртају животиње са 

разрађеним детаљима (длака, крзно, крљушт...) 

 

               

     
 

 

Контраст – 8.разред - „Радост и туга“ – слободна техника 

У ченици 8.разреда су имали задатак да кроз цртеж прикажу своја осећања... 

 

      
 



Цртање, сликање, вајање – 5.разред... 
 

Ученици 5. разреда су цртали угљем на натрон папиру по слободном избору теме... 

           

  

Орнамент - АРАБЕСКА – 7.разред – фломастер 

У оквиру наставне јединице „Арабеска“, ученици 7. разреда су дали своја креативна решења ове врсте 

орнамената... 

 



ОКТОБАР 

Поставка – 7.разред – акварел и туш 

У оквиру наставне јединице „Пропорција“, ученици 7. разреда су сликали поставку, у техници акварел и туш... 

         

      

Пропорције – 8.разред – сенчење 

       

 



НОВЕМБАР 

 

Линија – 5.разред – „Град“ – фломастер и туш 

Ученици 5. разреда су у оквиру наставне јединице „Линија“, цртали „Град“ у техници фломастер и туш... 

     

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

Линија и облик – 5.разред – пластелин 

     

         

 

 

 



Компоновање – 7.разред – колаж 

У оквиру наставне јединице „Компоновање“, ученици 7. разреда су правили апстрактне инсталације од картона... 

     

 

 

 

Наставник ликовне културе 

Вања Фабјановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новобеоградска читалачка значка 

 
 

 

 

 

Од 1380 читалаца овог својеврсног читалачког маратона, 200 је награђено пригодним књигама, а сви 

учесници су добилипохвалнице и беџеве.Учествовало је 19 основних школа Новог Београда. 

Манифестацију је финансијски подржала Општина Нови Београд. 

           Свечаној подели  наградаприсуствовали су потпредседник Општине Нови Београд Немања 

Ранковић, управница Народне библиотеке Србије Светлана Јанчићибиблиотекарка  Градске библиотеке 

Новог Сада Данијела Станковић. У уметничком делу програма наступио је глумац Мишко Ракочевић. 

 

Библиотекар: Татјана Марсенић 

 

 

Читалачка значка сеодржава готово пола века и ове године је, у 

новобеоградској мрежи Библиотеке града Београда,била најбројнија: 

1380 ђака је прочитало задате насловеиводило читалачки дневнико 

класицима српске и светске књижевности за децу. Такође, о 

прочитаним књигама су основциразговарали  са библиотекарком БГБ 

Горданом Ђаковац.  

 

http://www.bgb.rs/index.php/2-uncategorised/529-n-v-b-gr-ds-ci-l-c-zn-c

