
ГЛЕДАЛИ СМО ПРЕДСТАВУ „КИША“ У ПОЗОРИШТУ БОШКО БУХА 

Ученици  трећег и и одељења IV1 и IV3 разреда су 10.6.2016.  гледали позоришну 

представу „ Киша“ у позоришту Бошко Буха. 

Представа се веома допала ученицима. Поучна је. Говори о  важности родитељске љубави 

за срећу сваког детета. Љубав се не може надоместити новцем, већ односом пуним 

разумевања и топлине. Деци је потребно да их неко воли и да она неког воле.Без љубави 

ништа нема смисла.  

Поред интересантне и актуелне теме, у  представи је било  пуно плеса , песме и 

занимљивих костима.   

.  

 

 

 

Ученици IV1 и учитељица Сања  Мићановић 

 



УЧЕНИЦИ IV1 ИНСПИРИСАНИ РАДОВИМА ПАБЛА ПИКАСА 

На часу ликовне културе ученици IV1 су погледали најпознатија дела Пабла 

Пикаса, а затим је свако од ученика у сличном стилу осликао свој портрет. 

Путем презентације ученицима је приказано око 20 ремек дела која говоре о 

великом таленту Пабла Пикаса. Ученици су показали велико интересовање и одушевљење 

за његова постигнућа. Инспирисани његовим радовима уживали су стварајући своје. Веома 

необичне портрете користећи темпере. Њихови ликовни радови изложени су на 

одељенском паноу. 

 

 

 

Ученици  IV1 и учитељица Сања Мићановић 

 



ПРОМОЦИЈА РУКОМЕТА У ОДЕЉЕЊИМА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 

У договору са тренерима РК „Студенски град“  23. 9.2015. је на редовном часу 

физичког васпитања одржана промоција рукомета у одељењима IV 1 и IV 5.  Ученици су 

кроз различите вежбе и и игру упознати са основним правилима овог спорта. Након часа 

било је пуно заинтересованих ученика који су изразили жељу да тренирају рукомет. 

 

 

 

 
 

Ученици IV1 иIV5 и  учитељице Сања Мићановић и Весна Ракић 



 

ВРЕМЕ ЈЕ ЗА ПОКЛОН РАДИОНИЦУ 

Од првог разреда ђаци за 8. март сами праве за маме, 

сестре или баке поклончиће. Ни ова година није 

изузетак. Кренули смо у авантуру бојећи пиринач, 

правили руже од креп папира, али смо највећу пажњу 

поклонили честиткама. Ученици су били одушевљени           

новим техникама и сјајно су се забавили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици IV-3 са учитељицом Јеленом Обрадовић 



КВИЗ „ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ И ДОБРОВОЉНОМ ДАВАЛАШТВУ КРВИ“ 

 

Црвени крст Београда сваке године организује квиз знања за ученике четвртог разреда. Након 

озбиљног учења и такмичења, екипа од пет чланова одељења IV-3 кренула је на Општинско 

такмичење под окриљем Црвеног крста Новог Београда. Конкуренција је била велика, али се знање 

исплатило. Ученице Тијана Спасић, Итана Перовић, Мила Мирчевски, Катарина Ковач и Љубица 

Лазић одржале су углед школе и поносно се вратиле са освојеним 2. местом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученице IV-3 са учитељицом Јеленом Обрадовић 

 



СТАРО ЗА НОВО 

Водећи се стиховима „рециклажа није гњаважа, није бламажа, ни саботажа“ решили смо да једног 

врелог дана употребимо пластичне флаше за воду када утолимо жеђ. Амбалажи смо продужили 

употребни век и презентовали у холу школе свој рад „Фонтане у парку“. Користили смо акрилне боје 

како би ефекат био потпун, а вишак чепова додали смо наравно у кутију за „Чеп за хендикеп“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици IV-3 са учитељицом Јеленом Обрадовић 



ДРУЖЕЊЕ  СА  АУТОРКОМ  НАШЕГ  УЏБЕНИКА ИЗ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 

 

 Првог часа природе и друштва уприличили смо дружење са једном од аутора 

нашег уџбеника, Сањом Благданић. Заједно смо 

листали уџбеник и у непосредном разговору сазнали 

како су уџбеник и радна свеска настајали, са каквим 

проблемима и дилемама су се аутори сусретали у току 

креативног процеса. Добили смо одговоре на питања 

како су бирали фотографије и илустрације које прате 

текстове и колико је трајао процес настајања уџбеника.                        

Нека од питања су била које области су обухваћене и које су ауторки најомиљеније. Повезали смо наша 

искуства када је групни рад у питању и рад групе аутора на заједничком пројекту. Ауторка нам је 

говорила и ко још, сем аутора, учествује у 

процесу настајања уџбеника. 

 Подстакла нас је на размишљање 

занимљивим питањима која се баве 

друштвом и природом који нас окружују, а 

на која одговоре можемо наћи у уџбенику. 

Наша драга гошћа је потписала  књиге у знак сећања на овај заједнички 

час. Обећала је да ће нас посетити пред крај школске године да се увери колико су нам ови уџбеници 

олакшали усвајање новог градива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици одељења IV/4  и  учитељица Тања Вречко 



ПОСЕТИЛИ  НАРОДНУ  СКУПШТИНУ  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ 

 

 У оквиру предмета природа и друштво за четврти разред, 

ученици IV/4  су имали прилике да науче нешто ново о 

Републици Србији, њеној територији, становништву, симболима 

и положају. Своје до сада стечено знање, могли су да примене у 

факултативној посети Народној скупштини Републике Србије. 

 Обишли су просторије у којима посланици раде, 

библиотеку, свечане сале. Били су у прилици да постављају 

питања везана за функционисање Народне скупштине, начин 

гласања, време излагања. У разговору са народном посланицом Маријом Обрадовић могли су да схвате 

да се гласање за руководство одељења не разликује пуно од парламентарног гласања, као и важност 

изношења својих идеја и мишљења за добробит заједнице.  Пролазећи кроз различите просторије, деца 

су имала могућност да виде уметничка дела од непроцењиве вредности. 

 Ова одлична посета остаће запамћена и као мотивација да свако преузму одговорност за свој 

живот и поступке, али и потруди се да учини нешто за општенародно добро. 

        

 

 

Ученици одељења IV/4  и  учитељица  Тања  Вречко 

 

 



ПОЕТСКИ ДАН  

(рецитовање наших ауторских песама, 9.10.2015.) 

 

 Своју одељењску збирку песама „Наши светови“, као и претходне године у време „Дечје 

недеље“, представили смо другарима одељења другог и трећег разреда и предшколској групи 

васпитачице Сандре. Поделили смо се у неколико група и свака од њих је имала задатак да изражајно 

рецитује своје песме. Уз аплауз и похвале као подстрек за даљи песнички рад провели смо још један час 

у дружењу. 

               

 

                 

Ученици одељења IV/4  и учитељица Тања Вречко 

 



ГОСТИ ПОСЕТИЛИ НАШЕ ЧАСОВЕ (26. и 30.10.2015.) 

 

 Понедељак, 26.10.2015. године био је дан када су врата наше учионице биле отворена за 

родитеље.  

 На часу математике смо увежбавали писмено сабирање и 

одузимање бројева кроз групни рад.  

Родитељи су имали могућност да виде како решавамо задатке 

различитих типова, тежине и помажемо једни другима у раду. 

Користили смо презентацију као форму повратне информације. Час 

смо завршили извођењем песме „Не ругај се“ као начин релаксације и подсећања на важност уважавања 

туђих потреба и помоћи онима којима је потребна. Овде можете видети и писану припрему за час. 

              

              

           

Ученици одељења IV/4  и учитељица Тања Вречко 

http://www.basjelepobitidete.com/PISMENO%20SABIRANJE%20I%20ODUZIMANJE%20BROJEVA.pdf


О томе шта смо научили о нашој домовини показали смо на 

часу природе и друштва, који је и био систематизација знања пред 

контролну вежбу „Србија – моја домовина“. Користећи видео запис 

радио квиза који су припремиле наше другарице Лана и Нађа, 

опуштено смо ушли у главни део часа – квиз. Реализовали смо га 

кроз групни облик рада. Самостални рад у комбинацији са 

сарадничком комуникацијом са другарима из групе, показали су да 

смо одлично савладали градиво и практично га применили. Овде можете погледати писану припрему за 

час. 

        

 

         

 

                           

 

Ученици одељења IV/4  и  учитељица Тања Вречко 

https://youtu.be/0SR9S0lTp4E
http://www.basjelepobitidete.com/Naucili%20smo%20o%20nasoj%20domovini.pdf


ЧУВАРИ ПРИРОДЕ  У  АКЦИЈИ 

 

 Колико је природа важна за живот људи и како се боримо за очување природног, здравог 

окружења, ученици одељења IV/4  уче на часовима чувара природе и примењују стечена знања 

свакодневно. Као повод за нашу акцију у очувању окружења, био је позитиван гест наше другарице Ане 

Јовић да помогне теткицама школе у уређењу школског дворишта. Сви смо се придружили овој акцији. 

Донели смо рукавице, метле, кесе и остало што нам је било потребно за рад. Поделили смо се у групе, 

одредили парцеле и заједничким радом и трудом, а уз забаву, за трен очистисмо школско двориште од 

јесењег, опалог лишћа. Верујемо да ће и остали другари следити наш пример. 

             

 

Ученици одељења IV/4  и учитељица Тања Вречко 



НАША БЕОГРАДСКА АВАНТУРА 

 

 Ученици  су са учитељицом решили да оиђу Београд и 

упознају се са неким важним споменицима, зградама, музејима и 

сл. Превезли су се гадским превозом и применили све што су 

научили о учешћу у саобраћају и понашању у градском превозу. 

Прва станица био је Дом омладине, одалне су даље кренули ка 

Споменику кнезу Михаилу. Разговор о споменику водио се кроз 

обнављање научених садржаја о том периоду у историји Србије.   

 

 

Даљи пут, водио је кроз Улицу кнеза Михаила 

до Библиотеке града Београда и Калемегдана. 

Упознавање Калемегдана и његове историје 

било је забавно и поучно. Обишли смо и 

Споменик захвалности Француској, 

Природњачки музеј и Војни музеј, где смо 

погледали изложбу „Повлачење преко Албаније и боравак српске војске на Крфу.   

                  

 

 

 

 

 

 

Ову београдску авантуру завршили смо у Музеју позоришне уметности Србије, где су ученици 

учествовали у реализацији радионице „Том Сојер“. 

      

Ученици одељења IV/4  и учитељица Тања Вречко 



НАЂИ МЕ ДА ТИ РУКЕ СВОЈЕ ДАМ 

 – завршна приредба ученика одељења IV/4 – 

 

 Ученици одељења  IV/4 су приредили завршну 

приредбу на крају четвртог разреда. Био је то колаж свега 

што смо научили о школи, али и о животу. Приредба је 

започета песмом „Never ending story“, као сугестијом да 

дружењу никад неће доћи крај. У току приредбе изведене 

су неке од награђених песама и драмски текст наших 

ученика. Кроз приредбу се провлачио позитиван дух и 

креативност деце. Наглашени су и успеси и постигнути 

резултати на преко двадесет такмичења и наградних 

конкурса на којима су ови ученици освојили завидне 

резултате. Специјалан гост на приредби био је и 

председник стручног жирија наградног конкурса „Табла Фест 16“, који је уручио дипломе Маши 

Перепелиуц (за освојено прво место) и Нађи Миковић (за похваљен рад). У заиста сјајној атмосфери, 

приребду су пратили родитељи, баке и деке, пријатељи ученика, као и неки наставници школе. Званични 

део приредбе завршили смо песмом „Нађи ме да ти руке своје дам“, која уједно означава и повезаност 

правих пријатеља, на чему смо радили све четири године. 

 

 

          

 Деца су, на изненађење учитељице, сама припремила још две нумере и поруке којима су показали 

колико им је била важна у одрастању. На најлепши могући начин, кроз песму, игру и опуштено 

дружење свих присутних, завршила се још једна успешна школска година.  

 

Ученици одељења IV/4  и учитељица Тања Вречко 

 



МАЛИ ПРИНЦ У СЛИЦИ И РЕЧИ 

 

 Након обраде одломка романа „Мали Принц“ и сагледавања великих животних мудрости које 

ово дело носи, ученици одељења IV/4 су своје дружење са овим занимљивим дечаком, али и осталим 

значајним ликовима наставили гледањем филма „Мали Принц“ у биоскопу Cinneplex у Delta City. Овај 

филм је на диван начин још проширио видике и заинтересовао децу за овај одличан роман. 

        

Ученици одељења IV/4  и учитељица Тања Вречко 

 

НАШЕ СРЕЋНЕ БИЦИКЛИЈАДЕ 

 

 Без обзира што је распуст и званично почео, ученици ИВ/4 су се организовали своје СРЕЋНЕ 

БИЦИКЛИЈАДЕ  и са својом учитељицом  ишли  на веселу вожњу поред Саве. Смислено и забавно, као 

и увек, своје слободно време су провели заједно, не само возећи бицикле, већ и играјући се различитих 

игара. Заиста су сви уживали у овим заједничким тренуцима. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици одељења IV/4  и учитељица Тања Вречко 



Спортске игре младих 

 

6. маја 2016. године ученици четвртог разреда учествовали  су у „Спортским играма 

младих“ у Хали спортова на Новом Београду. Ученици су се такмичили у трчању, 

фудбалу и игри „између 2 ватре“. Поред добре забаве, успели смо и да освојимо прво 

место у игри „између 2 ватре“, друго место на фудбалском турниру као и завидне 

резултате у трчању. 

 

 

 

учитељица Весна Ракић 


