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ПОДАЦИ О ШКОЛИ 
 

Основна школа „Ослободиоци Београда“ је једна од осамнаест школа на територији 

општине Палилула. Налази се у центру Београда, у Улици Прерадовићева број 2, у оквиру 

Хаџипоповца, меснe заједницe насталe крајем 19. века. Смештена је између    Спомен 

гробља ослободилаца Београда и Професорске колоније. 

Почела је са радом 1960. године. 

 
Окружена је спортским теренима, парком, халом „Пионир“ и средњим стручним школама. 

Добром положају школе доприносе и саобраћајне везе са приградским насељима. 

Школска зграда је окружена парком на 2500м2 и спортским теренима на 2000м2. 

Парк је засађен пре више од шездесет година, када је школа и основана. Школско 

двориште, као урбана оаза детињства је омиљено место за окупљање садашњих и бивших 

ученика. У средини парка је учионица у природи коју ученици и наставници користе, како 

за наставне, тако и за ваннаставне активности. 

У непосредној близини школе налази се хала „Пионир“, „Дечји културни центар“, базен 

„Ташмајдан“, библиотека „Милутин Бојић“ са којима школа има активну сарадњу. 
 

Школа је опремљена савременим информатичким и дигиталним кабинетом, поседује 

видео-надзор, алармни систем. Располаже довољним бројем учионица за одвијање 

наставе, као и фискултурном салом. У школи је организован непосредан рад у 28 

просторија. У школском дворишту постоје три спортска терена (фудбалски, кошаркашки, 

одбојкашки). У школи постоје многе активности које су темељ културне и јавне делатности 

школе (литерарна, драмско-рецитаторска, ритмичка и ликовна секција, оригами за ученике 

млађих разреда, мали и велики хор и оркестар, шаховска секција). 

Вредност школе је стручни наставни кадар, енергија и љубав према позиву. Међу 

наставницима имамо тренере, ауторе и коауторе уџбеника, рецензенте, као и сараднике у 

изради разних наставних средстава и стручне литературе. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%99%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_1944


Кључ успеха наше школе је – сарадња и континуирани тимски рад свих чланова колектива, 

ученика и родитеља – на свим нивоима, подстицање сензибилитета за поштовање 

различитости, оснаживање самопоуздања и самосталности ученика. 

 

 

ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ 
 
 
 
 

Р. бр Запослени Радно место 

1. Радица Каровић Директор 

2. Наташа Арсовић 

(Ирена Барчанац) 

Психолог 

3. Бојана Милутиновић Педагог 

4. Ана Чордашић Секретар 

5. Драган Димитријевић Шеф рачун. 

6. Даница Тинтор Адм.-финанс.радник 

7. Слађан Лазаревић Домар 

8. Ружица Симовски Чистачица+сервирка 

9. Јадранка Митровић Чистачица+сервирка 

10. Мирјана Ђурић Чистачица 

11. Снежана Станимировић Чистачица 

12. Виолета Голубовић Чистачица 

13. Олгица Филипоска Чистачица 

14. Мерсија Зенуни Чистачица 

15. Анкица Мићевић Чистачица 

16. Гордана Абрамовић Нас.разредне наставе 

17. Гордана Бешевић Нас.разредне наставе 

18. Душанка Скаковски Нас.разредне наставе 



19 Драгана Пејовић Нас.разредне наставе 

20 Валентина Јањић Нас.разредне наставе 

21 Драгана Јаковљевић Нас.разредне наставе 

22 Мирјана Максић Нас.разредне наставе 

23 Јована Ћебић 

(Мирјана Пантић) 

Нас.разредне наставе 

24 Снежана Степановић 

(Христина Стојановић) 

Нас.разредне наставе 

25 Марина Пољак Нас.разредне наставе 

26 Елеонора Лазаревић Нас.разредне наставе 

27 Оливера Павловић 

(Драгана Павличић) 

Нас.разредне наставе 

28 Сања Бујишић Нас.разредне наставе 

29 Данијела Бешевић Нас.разредне наставе 

30 Јована Јовев Нас.разредне наставе 

31 Маја Филиповић Нас.разредне наставе 

32 Блажена М. Ковачевић Нас.разредне наставе 

(боравак за 1. и 2 раз.) 

33 Јадранка Митић Српски језик + грађанско 

34 Сања Грковић Српски језик 

35 Снежана Милин Српски језик 

36 Ивана Кнежевић Математика 

37 Андријана Томов Математика 

38 Ивана Јовановић (трудничко) Математика 

39 Бојана Вујовић Енглески језик 

40 Слађана Лазић Ковачевић Енглески језик 

41 Дејана Парежанин 

(Драгана Мишковић) 

Енглески језик 

42 Алма Оташевић Руски језик + библиотека 



43 Ивана Видосављевић Руски језик 

44 Катарина Китановић Француски језик 

45. Маја Кићић Француски језик 

46. Радица Којић Географија 

47 Димитрије Млађеновић Историја 

48. Снежана Романдић Биологија 

49 Јелена Јеленковић Биологија 

50. Гордана Ракић Хемија 

51. Даница Петровић Физика 

52. Жељка Миловановић Техника и технологија 

53 Наташа Циврић Техника и технологија 

54. Синиша Зековић Ликовна култура 

55 Ивана Колдан Музичка култура 

56. Елвира Мишљеновић Физичко и здравствено васпитање 

57 Срђан Живковић Физичко и здравствено васпитање 

58. Слободан Андреев Физичко и здравствено васпитање 

59. Никола Крстић Информатика и рачунарство 

60. Тијана Лазаревић Верска настава- православна 

61. Денис Укић Верска настава- ислам 

62. Љупка Тановић Грађанско васпитање 



СТРУЧНА ВЕЋА, АКТИВИ И ТИМОВИ 
 

СТРУЧНИ АКТИВ ЧЛАНОВИ КООРДИНАТОР 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ 

ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Руководиоци одељењских и стручних 

већа 

1. разред – Гордана Абрамовић 

2. разред – Драгана Пејовић 

3. разред – Мирјана Максић 

4. разред – Елеонора Лазаревић 

Разредна настава – Снежана Јовичић 

Димитрије 

Млађеновић 

Српски језик и страни језици – Бојана 

Вујовић 

Математика и природна група 

предмета – Ивана Кнежевић 

Историја, географија, верска н. и 

грађанско в. – Димитрије Млађеновић 

Техника, физика и информатика – 

Наташа Циврић Веселинов 

Уметност и физичко васпитање – 

Елвира Мишљеновић 

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

Јањић Валентина 

Гордана Абрамовић 

Драгана Јаковљевић 

Гордана Ракић 

Ивана Видосављевић 

Радица Каровић, директор 

Милена Маровић – председник 

Школског одбора 

Маријана Кнежевић – члан Школског 

одбора 

Јадранка Митић 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНУ 

ОРЈЕНТАЦИЈУ 

Снежана Милин 

Радица Којић 

Жељка Миловановић 

Синиша Зековић 

Тијана Лазаревић 

Ирена Барчанац 



СТРУЧНИ ТИМ ЗА 

САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Снежана Романдић 

Катарина Китановић 

Алма Оташевић 

Даница Петровић 

Живковић Срђан 

Марина Пољак 

Душанка Скаковска 

Драгана Пејовић 

Александра Ковач – председник Савета 

родитеља 

Бојана Милутиновић – педагог 

сарадник 

Драгана Пејовић 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА 

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Бојана Милутиновић 

Елеонора Лазаревић 

Ћебић Јована 

Мирјана Максић 

Снежана Јовичић 

Пољак Марина 

Маја Филиповић 

Сања Грковић 

Снежана Милин 

Ивана Кнежевић 

Слађана Лазић Ковачевић 

Вујовић Бојана 

Ирена Барчанац 

 
 

СТУЧНИ ТИМ ЗА РАЗВОЈ 

МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕТЕНЦИЈА И 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Јадранка Митић 

Радица Којић 

Снежана Романдић Петровић 

Елвира Мишљенови 

Жељка Миловановић 

Дејана Парежанин 

Драгана Павличић 

Јована Јовев 

Блажена К. Маринковић 

Радица Каровић – директор 

Радица Којић 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ 

УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА, 

ЗАНЕМАРИВАЊА   И    ДРУГИХ 

Елвира Мишљеновић 

Катарина Китановић 

Томов Андријана 

Млађеновић Димитрије 

 
 

Крстић Никола 



ОБЛИКА РИЗИЧНОГ 

ПОНАШАЊА 

Синиша Зековић 

Слободан Андреев 

Валентина Јањић 

Максић Мирјана 

Гордана Бешевић 

Душанка Скаковска 

Ирена Барчанац- психолог 

Радица Каровић- директор 

Бојана Милутиновић-педагог 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И 

РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

Јована Ћебић/ 

Бојана Вујовић 

Гордана Бешевић 

Драгана Јаковљевић 

Маја Филиповић 

Алма Оташевић 

Радица Каровић 

Ракић Гордана 

Даница Петровић 

Сања Грковић 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА КРИЗНЕ 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 

Љиљана 

Радаковић                             

Сања Бујишић 

 
Наташа Ц. Веселинов 



 
 
 
 
 

АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 

2021 / 2022.ГОДИНИ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



СЕПТЕМБАР 
 
 

Настава у школској 2021/2022. години започела је првим моделом организације 

образовно-васпитног рада. 

Кризни штаб за сузбијање заразне болести ковид 19 донео је одлуку да се настава одвија 

редовно. У складу са Упутством организована је настава у шк. 2021/22. години, те се настава 

одвија у школи, часови трају 45 минута, у складу са препорукама, а према важећем 

распореду који школа прописује. 

Ради обезбеђивања заштите здравља ученика, свако одељење има своју учионицу, како би 

се избегло веће окупљање и шетање ученика по ходницима за време одмора између 

часова. 

Ученици старијих разреда (то јест, ученици 5, 6, 7. и 8. разреда), као и ученици млађих 

разреда (ученици 3. и 4. разреда класичне наставе) похађају наставу у две смене, ПРЕ 

ПОДНЕ и ПОСЛЕ ПОДНЕ. 

Првог дана школске године организован је свечани пријем првака. 

 
Ученици 4. разреда присуствовали су предавањима МУП-а : Безбедност деце у саобраћају, 

Вршњачко насиље, Утицај психоактивних супстанци на здравље деце. Aктивно су 

учествовали у осмишљеним активностима. 

ОКТОБАР 
 

● Ученици петог разреда за време Дечје недеље правили су плакат на тему Имам 

права да... Ученици шестог разреда правили су пано на тему Шта ће нам школа? и њихове 

поруке су закачене на табли у ходнику школе. 

● Ученици првог и четвртог разреда учествовали су на ликовном конкурсу у оквиру 

Дечје недеље на тему У мом срцу места има за... 



● На ликовном конкурсу Мој свет заиста је леп ученица Дана Богдановић освојила је 

специјалну награду. 

● У оквиру  Дечје недеље ученици сва три одељења четвртог разреда учествовали су у 

активностима Традиционално цртање кредама у боји. 

● Ученици првог разреда учествовали су на ликовном конкурсу Мој Београд. 

● Ученици другог разреда учествовали су у ликовном конкурсу Дете је дете, да га 

волите и разумете, а ученица Милица Александрић освојила је 1. место за најбољи рад. 

● У оквиру теме Одговоран однос према здрављу ученици првог разреда учествовали 

су у радионицама Здрави стилови живота. 

● Крајем месеца октобра, услед пораста броја заражених инфекцијом вируса ковид 

19, одређена одељења су прешла на комбиновани модел наставе. Успешно је усклађен 

план рада у свим одељењима са редовном наставом, а све је пропраћено и радом у Гугл 

учионицама. 

 

НОВЕМБАР 
 
 

● У новембру одељење 8/1 посетило је Музеј науке и технике и Вуков и Доситејев 

музеј. Такође су обишли цркву Светог Александра Невског. 

 

 



 
 

 

● У оквиру Читалачког маратона у новембру су ученици презентовали књиге које 

читају по слободном избору или које су допунски део лектире. Правили су паное, 

презентације и усмено излагали. 

  
 

 
● На часовима у петом, шестом, седмом и осмом разреду разговарано је о 

толеранцији и предрасудама и тако је обележен Дан толеранције. Ученици петог разреда 

су имали радионицу чији је саставни део била и пројекција кратког филма Циркус лептира, 

који говори о људима који су научили да своје недостатке претворе у предности. 



ДЕЦЕМБАР 
 
 

❖ МУЗИЧКЕ РАДИОНИЦЕ 

● Ученици 7/3 одељења: Вања Буха (гитара), Маша Кнежевић (клавир), Андријана 

Бабић (гитара), Вук Вечериновић и Јован Хофер (наратори), ученица 7/2 Лана Поповић 

(виолина) и ученик 7/1 Петар Челик (гитара) презентовали су своје инструменте у 

одељењима петих, шестих и седмих разреда, причајући историјат, делове инструмената, 

наводећи градитеље, извођаче, начин на који се производи звук, како се користи који 

инструмент, ко  су најпознатији композитори који су компоновали за те инструменте итд. 

Овај концерт назван је Другари за другаре. 

● Одржано је и тзв. Евровизијско такмичење у ком деца свирају, глуме, имитирају, 

играју, певају, бит-боксују, репују. То је традиционална манифестација која се одржава 

сваке године на почетку и на крају оба полугодишта. 

 

● Шездесет година од добијања Нобелове награде Иве Андрића обележено је 

презентацијама, пуштањем видео-снимака, рефератима, прављењем паноа у холу школе. 

  
 

 

❖ ЧИТАЛАЧКЕ РАДИОНИЦЕ 

 
● Инспирисани ликом мајке из дела Мамац Д. Албахарија, која је увек стављала друге 

испред себе, ученици осмог разреда су имали задатак да целе недеље размишљају 



на тај начин и да потребе других стављају испред својих. На крају недеље требало је сва 

своја добра дела да запишу и поставе на украс којим ће окитити јелку у холу  школе. 

● У децембру је одржана радионица у оквиру пројекта Читам, дакле постојим. 

Учествовали су ученици одељења 5/1 и 5/2. Презентовали су својим другарима књиге које 

су прочитали у току полугодишта. На презентацијама су се нашли: Хајдук у Београду Г. 

Стојковића, Коралина и тајанствени свет Н. Гејмена, Централ парк Г. Мусоа, Перси 

Џексон и крадљивац муње Р. Риодана, Господар прстенова Толкина, Пет пријатеља у 

шкрипцу И. Блајтон и Бљакавац Д. Валијамса. Поред тога што су се ученице потрудиле да 

направе занимљиве презентације, успеле су и да заинтересују одабрану публику за 

поједине књиге. Договор је да са оваквим пројектом наставимо и даље, јер тако негујемо 

своју читалачку културу и подстичемо ученике да се укључе. 

 

● У току децембра одржано је шест читалачких радионица са ученицима одељења 

3/1, 3/2, 3/3 и 4/1, 4/2, 4/3. 

Представљене су три књиге издавача Propolis books из Београда. 

1) Најгори родитељи на свету Д. Валијамса 

2) Тату и Пату у чудноватој причаоници А. Х. Сами. 

3) Девојчица медведица С. Андерсон 

Радионице је водила Тања Тодоров, представник издавачке куће Propolis books, по 

професији професор српског језика и књижевности. 

 
 
 

❖ КОНКУРСИ, ПРОЈЕКТИ, ПРЕДАВАЊА 



● Ученици седмог разреда учествовали су на литерарном конкурсу КОНКУРС ЗА 

КЊИГУ СТО МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА БЕОГРАДА 2021/2022. Реч је о јединственом пројекту 

у Србији, библиотеке Млади таленти под називом Сто младих талената – поезија 

2021/2022 Вашег округа. Своје песме су на овај конкурс послале Сара Ушљебрка, Мина 

Алемпијевић и Ива Мосуровић. 

 

● Реализован је и пројекат НОВОГОДИШЊА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ДЕЦА ДЕЦИ. 

Циљ овог пројекта је оспособљавање ученика за волонтерски рад и развијање свести о 

помоћи онима којима је то потребно. Такође су прикупљани и пакетићи за децу из 

Свратишта, које су ученици 8/2 однели деци. 

 

 
● Одржано је предавање за родитеље на тему Васпитни стилови и последице (Ирина 

Петровић и Маја Матејић- ДЗ Палилула) и Вршњачко насиље и превенција (Бранка Буха, 

специјални педагог, Удружење грађана Фокус арт). Одржана су и предавања за ученике: 

Вршњачко насиље (ДЗ Палилула), за ученике 5. и 8. разреда и Једнаки − едукативне 

радионице на тему једнакости и превенције вршњачког насиља (Фокус  арт). 

 

● На ликовном конкурсу Све боје Србије, ученица Дуња Војводић освојила је 3. место, 

а на ликовном конкурсу Мостови, ученица Ђурђа Антонијевић освојила је 3. место. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЈАНУАР 
 

Због неповољне епидемиолошке ситуације прослава Школске славе обележена је без 

приредбе. 



 
 

ФЕБРУАР 
 
 

❖ ТАКМИЧЕЊА 

● Ученици 8. разреда су освојили 3. место на Општинском такмичењу у фудбалу. 
 

 
 
 

● У ОШ „Јован Цвијић“ одржано је Општинско такмичење из Физике. На такмичењу су 

постигнути следећи резултати: 

1. место – Мила Станковић 6/1 (пласман на Градско такмичење) 

2. место – Мила Тодоровић 6/3 (пласман на Градско такмичење) 

3. место – Леонтина Зеленовић 6/3 



● Резултати са Општинског такмичења из Математике: 

2. место – Марко Рушкуц 3/1 

3. место – Лазар Пљеваљчић 3/3 
 

2. место–  Стефан Живковић 4/1 
 

3. место – Јована Симић 4/1 

1. место – Никола Зелић 8/1 

 
● На Општинском такмичењу из Информатике и рачунарства постигнути су следећи 

резултати: 

1. место – Андреј Радуновић 8/1 

3. место – Илија Брисић 8/1 
 

 
● На Општинском такмичењу из Српског језика и језичке културе постигнути     

су следећи резултати: 

1. место – Наталија Тадић 5/2 

2. место –  Теодор Секулић 5/1 

3. место – Вања Поповчак 5/1 

3. место – Мила Станковић 6/1 

2. место – Светлана Кршљанин 7/3 
 
 
 
 
 
 
 

 
❖ КОНКУРСИ 

● На ликовном конкурсу Упознајемо птице ученик 2/1 Дарио Цанић освојио  је 

специјалну награду за ликовни израз. 

● Ученици четвртог разреда учествовали су у акцији Читајмо гласно у организацији 

Друштва школских библиотекара Србије. 



 
 

● На ликовном конкурсу Пријатељи, ученица Ђурђа Антонијевић освојила је 2. место. 

● Ученицима првог разреда представници МУП-а одржали су предавање 

Безбедност           деце у саобраћају — превенција. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАРТ 
 
 

❖ ТАКМИЧЕЊА 

● На Општинском такмичењу из Енглеског језика постигнути су следећи  резултати: 



2. место – Вук Стојиљковић 8/2 

2. место – Тара Оцтењак 8/2 

2. место – Анђела Стоисављевић 8/3 

3. место – Андреј Радуновић 8/1 
 

 
● На Градском такмичењу из Физике ученица Мила  Станковић 6/1 освојила је 3. 

место. 

 

● На Општинском такмичењу из Хемије постигнути су следећи резултати: 

3. место – Оливер Лазаревић 7/2 (пласман на Градско такмичење) 

1. место – Вук Стојиљковић 8/2 (пласман на Градско такмичење) 

2. место – Анђела Стоисављевић 8/3 (пласман на Градско такмичење) 

3. место – Тара Оцтењак 8/2 
 

 
● На Градском такмичењу из Математике остварени су следећи резултати: 

1. место – Јована Симић 4/1 

2. место – Стефан Живковић 4/1 

1. место – Никола Зелић 8/1 (пласман на Градско) 

3. место – Милица Тошовић 8/1 (пласман на Градско) 

3. место, Анђела Стоисављевић 8/3 (пласман на Градско) 

 Дане Јовчић 8/2 (похвала, пласман на Градско) 

Наталија Тадић 5/2 ( похвала, пласман на Градско) 
 
 

● У ОШ „Олга Петров“ одржано је Општинско такмичење из 

Географије. Постигнути су следећи резултати: 

2. место – Оливер Лазаревић 7/2 (пласман на Градско такмичење) 

3. место – Андрија Ристановић 7/2 

3. место – Вукашин Марић 7/2 



● На Општинском такмичењу из Историје ученик 5/2 Милош Перовић освојио је 2. 

место и пласирао се на Градско такмичење. 

● Oдржано је Школско такмичење рецитатора. Учешће су узели ученици свих разреда, 

док је победник такмичења ученица Петра Марковић из одељења 8/1, која је рецитовала 

песму „Сати“ Саре Радојковић. Ученица је освојила прво место на Општинском такмичењу 

рецитатора. 

 

❖ КОНКУРСИ 

● На ликовном конкурсу Моја звезда ученица 2/1 Ива Станић освојила је 2. место. 
 

 

❖ ДАН ПОЕЗИЈЕ 

● У библиотеци школе обележен је Дан поезије. Ученици су рецитовали стихове како 

на српском, тако и на руском и енглеском језику. 

 
 



 

❖ САРАДЊА 

У одељењу 4/2 Филозофски факултет у Београду спровео ј е  истраживање са ученицима о 

развоју математичке мотивације. 

 

АПРИЛ 
 
 

❖ КОНКУРСИ 

● У априлу месецу, у организацији „Пријатеља деце београдске општине Палилула“ 

одржан је ликовни конкурс под називом Васкршње ликовне радости, на ком је Јована 

Перић, ученица 2/3, освојила 3. место. 

● Поводом великог хришћанског празника Васкрса, у школи је у априлу организован 

ликовни конкурс на коме су награде освојили следећи ученици: 

1. место – Бојана Вуковић 4/3 

2. место – Михајло Бујишић 6/3 

3. место – Софија Туцовић 5/1 



❖ ТАКМИЧЕЊА 

 
● На Градском такмичењу из Српског језика и језичке културе постигнути су следећи 

резултати: 

1. место – Теодор Секулић 5/1 

2. место – Наталија Тадић 5/2 

3. место – Вања Поповчак 5/1 

2. место – Мила Станковић 6/1 

2. место – Светлана Кршљанин 7/3 
 

 
● На Градском такмичењу из Хемије Оливер Лазаревић, ученик 7/2, освојио је 2. место. 

 

 

❖ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПОСЕТЕ , АКТИВНОСТИ 

 

● У циљу дружења са будућим првацима одржана је манифестација Пролеће у 

Ослободиоцима на којој су учитељи, заједно са својим ученицима, презентовали 

ваннаставне активности у школи: драмско-рецитаторску, еколошку, ликовну, НТЦ, 

ритмичко-плесну и оригами секцију. 

 



  
 

● Ученици 3. разреда су у Установи културе „Вук Караџић“ гледали представе Чардак 

ни на небу, ни на земљи и Снежана и седам патуљака. 

● Поред учитеља и ученика нижих разреда, актив који чине наставници Технике и 

технологије, Физике и Информатике и рачунарства представили су своје активности кроз 

Технолошки кутак. У Технолошком кутку су наставници, у сарадњи са ученицима старијих 

разреда, будућим првацима кроз неколико целина, у три кабинета, представили 

разноврсне  садржаје: демонстрационе огледе из Физике, демонстрацију радова из 

области грађевинарства, машинства, архитектуре и електротехнике, затим гледање 

анимираног садржаја Пажљивко везаног за саобраћај и понашање у саобраћају, као и рад 

паметне табле и креирање игрица различитог степена сложености. 

● У априлу месецу Милкица Костић Златић, наставница Информатике и рачунарства и 

Технике и технологије и ментор Регионалног центра за талентовану децу у Чачку, одржала 

је у нашој школи радионице на којима су ученици имали прилику да се упознају са њеним 

иноваторским радом, роботима Хелгом и Ло. Око 20 ученика од 6. до 8. разреда похађало          је 

часове РОБОТИКЕ. 

Наставница Милкица Костић Златић промовише и популаризује науку међу децом како би 

их заинтересовала за Роботику (вештачку интелигенцију), Математику и Физику, а што ће 

им бити од великог значаја за њихов будући живот и рад. 



 
 

 



● Међународни дан планете Земље обележен је тако што су ученици свих разреда 

пред пролећни распуст одгледали кратке филмове о екологији и рециклажи. Ученици 

млађих разреда су правили и паное на дату тему. 

МАЈ 
 
 

❖ КРОС, ТРКА ЗАДОВОЉСТВА 

● На Општинском кросу учествовали су следећи ученици: 

одељење 3/1: Марко Рускуц, Димитрије Секулић, Искра Оташевић и Лена Маринковић; 

одељење 3/2: Момчило Ристић, Коста Ћеранић, Вукашин Шошкић, Мила Зелић и Јована 

Стојнић; 

одељење 3/3: Лука Ковач, Лазар Новчић, Нина Оташевић и Нина Кнежевић. 
 

 

 
 

● Ученик 4/2 Василије Симић освојио је 2. место на поменутом атлетском кросу, који 

је био организован за ученике школа на територији општине Палилула. 



● На атлетском кросу „Марковдан 2022.“ поред ученика млађих разреда учествовали 

су и ученици старијих разреда. Ученица Нађа Зековић 6/2 освојила је 2. место, а Алекса 

Рајић ученик 6/1 освојио је 1. место. 

● Ученици наше школе заједно са својим наставницима Физичког и здравственог 

васпитања узели су учешће на Аqua ViVa Трци задовољства (2,5 км) у оквиру јубиларног 35. 

Београдског маратона под слоганом „Пријатељство на дуге стазе“. Трка је била 

манифестационог карактера, без пријављивања, победника и пласмана. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПОСЕТЕ, АКТИВНОСТИ 
 

● Одржан је четврти Hack#teen поводом међународног Дана девојака у ИКТ-у. Наше 

ученице Мила Станковић 6/1, Соња Димитријевић 7/1, Петра Гајић 8/1, Тара Оцтењак 8/2 и 

Анђела Стоисављевић 8/3 освојиле су 1. место. 

 



 
 
 
 
 

● У оквиру манифестације „Пролеће у Ослободиоцима“ одржане су „Музичке 

заврзламе“. Пројекат је замишљен као квиз такмичарског типа и намењен је ученицима 

који желе да покажу своје музичко знање и умеће. 

 

 
 

 
● Током маја, наши ученици су уз подршку наставница Математике, започели рад на 

осмишљавању и пројектовању првог Математичког врта у једној школи у Београду. На овај 



Начин, ученици ће имати прилику да се ангажују око узгајања лековитог биља у дворишту 

наше школе и да при том развију вештине предузетништва. 

  
 
 
 

● Ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда посетили су Ботаничку башту 

„Јевремовац“. 

 

 
● У оквиру манифестације Дани словенске писмености у Конаку књегиње Љубице 

одржана је радионица за ученике, везана за писмо глагољицу. Организатори радионице, 

Драгана Латинчић и Јована Мијатовић, некадашње ученице наше школе, подсетиле су 

ученике на део историје језика везан за почетке писмености. Ученици су после 



преписивања мисли Иве Андрића о Београду глагољицом, обишли Конак, Саборну цркву и 

гробове Доситеја Обрадовића и реформатора српског језика Вука С. Караџића. 

 

 

 
● У мају месецу, у Гимназији „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду, одржано је финале 

девете НИС олимпијаде знања из руског језика, на којем је ученица 7/3 Светлана 

Кршљанин освојила 2. место. 

● На ликовном конкурсу Кад се ласте врате с југа, ученица Ива Станић освојила је 2. 

место, а ученик Дарио Цанић специјалну награду за ликовни израз. 

 
 

❖ ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 
 

● Наши ученици су имали прилику да се упознају са различитим професијама у оквиру 

реалних сусрета. Представили су им се ИТ стручњак, форензичар и инспектори за сузбијање 

малолетничке деликвенције. Поред стручњака, представили су се и некадашњи ученици 



наше школе који су представили своје средње школе и причали о свом искуству и 

школовању. Реални сусрети су од великог значаја ученицима како би могли лакше да 

донесу одлуку о даљем школовању и будућем занимању. 

● Наставник Ликовне културе Синиша Зековић је у оквиру програма професионалне 

оријентације за ученике 8. разреда, одржао радионицу на тему Ја за 10 година. 

 

 
 

 

ЈУН 
 
 

❖ ПОСЕТЕ И ПРЕДАВАЊА 
 

● Ученици 4. разреда су у Народном музеју Србије погледали изложбу под називом 

Слике у музеју –  српска и страна уметност. 

● Ученицима првог разреда одржано је интерактивно предавање Како се понашати 

у кризним ситуацијама, реализовано од стране Тима за кризне ситуације. 

❖ КОНКУРСИ 
 

Ликовни конкурс Упознајмо птице, ученик Дарио Цанић освојио је специјалну награду за 

ликовни израз. 

❖ ДАН НАУКЕ 



● У холу школе одржан је Дан науке. У организацији Дана науке поред наведених 

наставника учествовали су и ученици од 5. до 8. разреда. Заинтересованим посетиоцима 

су презентоване различите активности: огледи из Физике, експерименти из Хемије, 

хемијски модели атома, молекула и једињења, модели и макете из Технике и технологије 

који су обухватили машинство, грађевинарство, електротехнику и електронику… Овај 

пројекат је имао за циљ да код ученика развије заинтересованост, тј. склоност ка науци. 
 

 



 
 
 
 

❖ ЕКСКУРЗИЈЕ 
 

● Реализовани су једнодневни излети за ученике првог, трећег, четвртог, петог, 

седмог и осмог разреда. Путни правци по разредима су били: 

1. разред: Манастир Фенек – Салаш Стремен – Бојчинска шума; 

3. разред: Ковачица – Бела Црква – Вршац – манастир Месић – Делиблатска пешчара; 

4. разред: Опленац – Аранђеловац – Орашац; 

5. разред: Зобнатица – Суботица – Палић; 

7. разред: Виминацијум – Голубац – Лепенски вир; 

8. разред: Бранковина – Ваљево – Лелић. 
 

 
 
 

За ученике 2.и 6. разреда реализован је излет у другом термину . Путни правци по 

разредима су  били: 

2. разред: Мали Иђош – Катаи; 

6. разред: Смедерево – Виминацијум – Пожаревац. 
 

 

❖ ПРИРЕДБЕ 



● Ученици 4.разреда припремили су завршну приредбу за крај првог циклуса 

образовања. 

 

❖ ПРОМЕНЕ У ШКОЛИ 

● На састанку Стручног актива за развојно планирање, Тим је дао предлог да се измени 

Школски развојни план код неколико тачака. Измене обухватају промену логоа школе, 

мејла школе и Дана школе, допуну активности Клубом бивших ученика школе, реализацију 

пројекта Пролеће у Ослободиоцима и увршћивање Роботике у пројекте школе. 

 

❖ РАДИОНИЦЕ 

● У организацији Фокус арта, у нашој школи је одржана радионица „Вршњачко 

насиље“. У радионици су учествовали ученици 5. и 7. разреда, као и психолог школе. 

● Поводом Дана руског језика, ученици 5. и 6. разреда присуствовали су, заједно са 

наставницама Алмом Оташевић и Иваном Видосављевић радионици која је била 

организована на Филолошком факултету, одсек за славистику. 

 



 
 

❖ ПРОБНА ТЕСТИРАЊА 
 

● У свим основним школама на територији Републике Србије одржано је Пробно 

тестирање за ученике 7. разреда. Пробно тестирање се односило на израду трећег, 

комбинованог теста, где су се ученици на основу истицања у природним, односно 

друштвеним наукама опредељивали за предмет из ког ће решавати тест у оквиру пробног 

тестирања. Сврха примене ових тестова је била да ученици стекну увид у своје знање из 

изабраног предмета, али и да стекну увид у структуру могућег будућег трећег теста за 

завршни испит на крају осмог разреда. 

● У свим основним школама у Србији одржано је и тестирање ученика 4. разреда. 

Ученици су проверавали своје знање из Српског језика, Математике и Природе и друштва. 

Питања из ова три предмета су била обједињена у један тест. 

 

❖ ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 

● Од 70 ученика осмог разреда сви су изашли на полагање сва три дана. Ученици су 

због ванредне ситуације, изазване претходним дојавама о постављеним бомбама у 

школама, полагали тестове сва три дана у ОШ „Влада Аксентијевић“. 

 

● Резултати завршног испита: 



8/1 – Српски језик и књижевност 15.37 (9.99), Математика 14.89 (9.68), Комбиновани 14.96 (10.5). 

8/2 – Српски језик и књижевност 13.85 (9.0), Математика 13.38 (8.69), Комбиновани 15.17 (10.99). 

8/3 – Српски језик и књижевност 11.37 (7.39), Математика 10.84 (7.05), Комбиновани 13.53(9.47). 

Укупна средња оцена: Српски језик и књижевност  13.8 (8.97) , Математика13.3(8.65), 
Комбиновани 14.6 (10.22). 

 

 
● Упис у средњу школу 

Сви ученици су уписали средњу школу у првом уписном року. Средњу приватну школу су 

уписала 4 ученика. 

 
 

 
 

 
❖ ДОБИТНИЦИ ВУКОВИХ ДИПЛОМА 

 

У Центру за културу „Влада Дивљан“ организован је свечани пријем ученика 8. разреда 

носилаца „Вукове дипломе“. Нашу школу су представљали следећи ученици: Андреј 

Радуновић 8/1, Марта Томић 8/1, Дане Јовчић 8/2, Вук Стојиљковић 8/2, Нађа Вујошевић 

8/2, Тара Оцтењак 8/2 и Анђела Стоисављевић 8/3. 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ ЈЕ АНДРЕЈ РАДУНОВИЋ. 



 

 

Вуковци и одлични ученици награђени у школи 

 

 
УК „Влада Дивљан“ 

 

СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 
 

 

❖ У првом полугодишту запослени су похађали следеће семинаре: 

Програм обуке за оснаживање запослених у образовању за развијање одговорног односа 

према здрављу, очување здравља и безбедности ученика; 

Реализација наставе оријентисане ка исходима учења; 

Стручни скуп на тему Примена фудбала и других спортова у оспособљавању деце и 

омладине са посебним потребама и инвалидитетом; 

 Вебинар издавачке куће Klett: Онлајн презентација уџбеника хемије за 8. разред основне 



школе; 

Вебинар издавчке куће Нови Логос: Онлајн презентација уџбеника хемије за 8. разред 

основне школе; 

Образовне неуронауке у школи-пут од науке до праксе; 

Формативно оцењивање – од законске регулативе до праксе; 

Вебинар „MozzaBook дигитални час Вулкан е-знања“; 

Стручан скуп „Примена едукативне платформе у раду са ученицима „Примена едукативне 

платформе у раду на даљину“; 

Презентација уџбеника за 8. разред Вулкан е-знања“; 

Савладавање меких вештина, Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика 

и њиховим родитељима; 

Стручни скуп Примена едукативне платформе у раду са ученицима, „Примена едукативне 

платформе у раду на даљину“; акредитовани стручни скуп Примена едукативне платформе 

у раду са ученицима у школи (реализатор Елеонора Лазаревић); 

Дигитални свет 1, Примена апликације за прегледање отворених задатака на завршном 

испиту/државној матури; 

Презентација уџбеника за осми разред Klett група. 

❖ Списак семинара које су запослени похађали у другом полугодишту: 

Герундијум: Онлајн презентација уџбеника хемије за 8. разред основне 

школе;     

Савладавање меких вештина, кат.бр. 146,36б, К4; 

Подршка ученицима са проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима, 

кат. бр. 59б36, К3; 

Улога установа образовања и васпитања у борби против трговине људима. 

Обука за запослене у предшколским установама-стварање сигурне и подстицајне 

средине           за развој и учење у вртићу; 

Похађање II године едукације за психотерапеута у оквиру Института за ментално здравље, 

Палмотићева и 60 сати личног рада са породичним психотерапеутом; 

Унапређивање професионалних компетенција и организација наставе; 

Обука за запослене – Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању; 

Обука за запослене – Породично насиље. 

Заштита деце са сметњама у развоју у случајевима занемаривања и дискриминације, 

злостављања и насиља; 



Вебинар издавачке куће Герундијум: Онлајн презентација уџбеника биологије за 8. разред 

основне школе; 

Вебинар издавачке куће Клетт: Онлајн презентација уџбеника хемије за 8. разред 

основне             школе; 

Рад у програму за симулације Tinkercad Circuits, K1, П1; 

Вебинар издавачке куће Вулкан Знање: Онлајн презентација уџбеника хемије за 8. разред 

основне школе; 

Стем кроз различите приступе подучавања, К1, П1; 

E twinning за почетнике – први кораци, Кат. бр. 439, К2, П1; 

Вебинар −  презентација уџбеника: Српски језик и књижевност за осми разред основне  

школе, издавачке куће „Едука“; 

Етика и интегритет; 

Примена апликације за прегледање отворених задатака на завршном испиту-малој матури; 

СТЕМ експерименти који су одушевили моје ученике, К1,П1; 

Етика и интегритет; 

Формативно оцењивање: методе, технике и инструменти; 

Настава Физичког и здравственог васпитања – подршка реализацији и практични 

примери; 

Са наставником на ти; 
Настава природе и друштва- подршка реализацији и практични примери; 
Настава музичке култура- подршка реализацији и практични примери; 

Дигитална настава – корак напред или назад; 

Настава Ликовна култура – подршка реализацији и практични примери; 

Знати своје границе је пола добре комуникације; 

Из наше учионице – интегративна настава 

Из наше учионице – превенција насиља. 


