
Летопис 2013/2014.  

Школска 2013/2014. 

- Обележен свечани пријем првака. 

- Представници управе саобраћајне полиције, као и сваке 
године, одржали првацима предавање "Безбедност деце у 
саобраћају". 

- Започета ревизија библиотеке- провера и корекција стања 
библиотечког фонда и формирање електронске база података 
библиотеке. 

- Представници одељења и домаћини деце са Косова отпутовали 
на наградни излет у Вршац, у посету братској школи. 

- Спроведене су хуманиране акције "Друг другу", Трка за 
срећније детињство" и "Један пакетић- много љубави". 

- Због радова на проширењу саобраћајница око школе, школа је 
остала без дела спортског терена и дворишта, али је добила бољу 
уличну расвету. 

- Четвртаци и чланови биолошке секције имали екстерне јавне 
часове "Национални паркови Србије" у Заводу за заштиту 
природе. 

- Учешће и представљање на ревији дечјег стваралаштва, након 
чега је у школи одржана продајна изложба радова. 

- Запослени у МУП-у су одржали предавање о Сајбер криминалу 
ученицима седмог и осмог разреда. 

- Обележен свечани пријем првака у Дечји савез. 

- Дан школе обележен спортским турнирима, радионицама и 
свечаном приредбом. Утакмицу Наставници- Ученици снимала 
телевизија Студио Б. Угостили смо пријатељске школе из Вршца, 
Велике Греде и Метлике. 



- Посета Сајму књига. 

- Седмаци слушали предавање представника Београдског 
еколошког центра "Нисам насилан, ја сам културан". 

- Ученици присуствовали радионицама Центра за развој културе 
дечијих права "Time travel- Путовање кроз време", са завршном 
трибином у Културном центру "Рекс". 

- Петаци имали јавни екстерни час "Настанак васионе и одлике 
васионских тела", у Планетаријуму. 

- Ученици млађих разреда на предавању представника 
комуналне полиције "Комунални ред и комунална полиција". 

- Седмаци спровели акцију сакупљања одеће за социјално 
угрожену децу Новог Београда. 

- Другаци имали екстерне јавне часове у Етнографском музеју. 

- Потписан споразум о сарадњи са Деветом београдском 
гимназијом, а у вези са реализацијом додатног програма из 
немачког језика, у циљу полагања акредитованог испита из 
немачког језика у осмом разреду.  

- Ученици старијих разреда посетили Фестивал науке. 

- За време зимског распуста десет учионица добило видео- 
пројекторе, набављена су четири лаптоп рачунара и четири ЛЦД 
телевизора. 

- Школа је добила десет рачунара за други кабинет за 
информатику и рачунарство. 

Осмаци победили на фудбалском турниру и освојили клима 
уређај. 

- Ученици осмог разреда учествовали у обележавању Дана 
безбедног интернета и победили у квизу "Заштита од насиља на 
интернету". 



- Петаци имали екстерни јавни час "Историја новца" у Музеју 
народне банке. 

- Седмаци и осмаци у програму професионалне оријентације 
"Пет корака до избора занимања". 

- Четвртаци имали екстерни јавни час "Живот и делатност људи 
у прошлости" у Етнографском музеју. 

- Посета представника Библиотеке града Београда, Гордане 
Ђековац, и читалачки час за ученике. 

- Трећаци на екстерним часовима у Етнографском музеју, на 
радионици "Становање". 

- Припремљени су садржаји за презентацију школе за сајт 
"Школа без насиља". 

- Библиотека добила 97 књига од донатора издавача. 

- Шестаци и осмаци на презентацији и Форум представи "Нека 
школа буде добро место за све- НЕ РУГАЈ СЕ!" 

- У 2/4 реализован интегративни час "Животиње". 

- Четвртаци имали амбијентални час "Динар, наш новац", у 
Народној банци, пре кога су учествоваи на радионици "Новац 
кроз историју", у школи. 

- Осмаци учествовали на еколошком квизу "Заштитимо 
природу". 

- Трећаци на екстерном јавном часу у Етнографском музеју. 

- Инспектори МУП-а држали предавање "О превенцији 
наркоманије", за ученике четвртог и седмог разреда. 

- Одржан добротворни концерт поводом акције !Мала матура- 
велико срце" 



- Реализоване хуманитарне активности у виду прикупљања 
помоћи за угрожене од поплава. Учитељица Ружица Ећим 
донирала је своју слику, коју је школа аукцијски откупила. 

- Одржан 12. песнички фестивал деце песника, "Изданци". 

- Осмаци се уписали у жељене школе. 

- Почео распуст! 

 


