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СЕПТЕМБАР 
 
Један сасвим другачији почетак 
 
 
Уобичајена живост, радост због новог почетка, сусрета са другарима , наставницима и знањима 
која чекају у наредном разреду, ове године је била зачињена и неизвесношћу. Дуго очекивана и 
одлагана реконструкција школе била је најављена за овај септембар. Зато је он био толико 
другачији од свих.Први септембарски сусрет ученика тог понедељка није био у школи већ 
испред ње. Родитељи су били обавешени да ће наши ђаци аутобусима бити пребачени у две 
школе које су могле да нам пруже гостопримство- ОШ“ Стеван Синђелић“ и ОШ“ Др Арчибалд 

Рајс“. 

 

 

 

Нас су чекали аутобуси да нас одвезу на наше дестинације. Ученици од  

1-4 разреда су кренули ка школи Стеван Синђелић, а од 5-8 у 

ОШ“ Др Арчибалд Рајс“. Боравак је премештен у ПУ „ Звездани гај“. 

Све је било одлично организовано и ученици су кренули у нову школску  

годину. 
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Добродошли, прваци! 
 
Посебна радост за сваку, па и нашу школу, су прваци. Најмлађе, најузбуђеније, најзбуњеније 
увек са пуно љубави дочекују сви запослени, а и старији другари. Тако је било и ове године. 
Ученици старијих разреда припремили су програм у коме је било песме, глуме , рецитација... 
Прваке је поздравила директорка, Марица Ременски,као и три учитељице: Марина Цветановић, 
Татјана Ковијанић и Мирела  Радолић.                  . 
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ОКТОБАР 
 

Каплари истражују 
 
Ученици наше школе су веома радознали и расположени да уче 
кроз забаву. Зато су сви једва чекали да у петак, 27.9. са својим 
наставницима посете манифестацију Ноћ истраживача која се по 
десети пут одржала у Београду. Пошто су мали, њихова посета 
манифестацији одвијала се поподне, током трећег, четвртог и 
петог часа. 

Тако су уз звуке ласерске харфе истраживали свет птица, 
несвакидашње шкољке , необичне роботе... Постали су 
истраживачи за које ништа није немогуће. Како је овај део града за 
њих непознат, истражили су и пронашли најбржи пут до школе. 

 
 
 
Посета Ноћи истраживача - Десета ноћ, кроз знање даје моћ! 

У петак, 27.9.2019., неколико одељења наше школе је посетило Ноћ истраживача. Ове године, та 
се манифестација одржава десети пут по реду у Србији, а организују је Институт за Биолошка 
истраживања „Синиша Станковић“ и Центар за промоцију науке. 

У тржном центру „Big fashion“ видели смо руком насликану, преносну 3D слику, научили смо 
неке корисне ствари о ветру и поплавама, упознали се са развојем фотографије кроз векове, 
бавили смо се археолошким ископавањем, али и конзервацијом слика, гледали смо кроз 
микроскоп како живе алге, разврставали смо отпад и били еколози. Учили смо о чистој енергији 
док смо учествовали у квизу и слагали слагалице, видели разне врсте птица Србије, „дружили“ се 
са једноставним роботом. 

Утисци ученика су и ове године веома позитивни, а наше посете су већ постале традиционалне. 
Надамо се посети овој манифестацији и наредне године. 
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Посета Сајму књига 

И ове школске године, ученици наше школе посетили су Сајам књига. Ученици седмог и осмог 
разреда, у пратњи одељењских старешина Јасмине Вукојевић и Милована Никшића, као и 
наставнице српског језика Тамаре Анастасијевић, реализовали су овај културни догађај у 
четвртак, 24. октобра 2019. године, у време „Ђачког дана“, традиционално намењеног посети 
ученика. 

Задовољство нам је што је ова посета протекла у најбољем реду; ученици и наставници су 
уживали у разгледању и куповини књига, дружењу и шетњи. Уверили смо се и овог пута због 
чега је ова регионално највећа манифестација посвећена књизи, позната као Празник књиге. 
Шездесет четврти међународни београдски сајам књига, под слоганом „Писмо=глава“, окупио је 
рекордни број посетилаца. Драго нам је што смо били део ове веома важне манифестације за 
ауторе, издаваче и дистрибутере књига, љубитеље писане речи, а посебно за децу и младе, за 
усвајање и неговање навика и осећаја за читање. 
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Дечја недеља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Дечју недељу смо обележили скромно, у складу са околностима и простором у коме се налазимо. 
Ученици су се потрудили и написали веома инспиративне песме и текстове о дечјим правима.  
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Наша Маша 

У нашој школи је увек било ммого  талентованих  ученика и многи од њих су познати у целом 
свету. Али, таленат за кинески језик  до сада нисмо имали. Али, од 11.05.2019. имамо. То је наша 
Маша Ћирковић. 

Тог дана , на Институту Конфучије у Београду, одржао се ХСК 1, тест за проверу знања из 
кинеског језика. Укупно има шест ХСК нивоа, али ако се прође ХСК 4 кандидати могу да добију 
стипендију за студирање у Кини. Сматра се да је тест положен ако кандидат има више од 120 
поена. Максимум бодова који могу да се освоје на овом тесту је 200. Наша Маша је освојила свих 
200!!! 
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Седница наставничког већа 

 

И седница Наставничког већа је била на необичном месту , у Општини Звездара. Тако смо први 
пут класификациони период анализирали у општинској сали. 
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Библиотека 

  

Иако у ванредним околностима , пади и школска библиотека. Пошто смо успели да 
добијемо мали простор и у једној и у другој школи наставили смо са издавањем лектире 
ученицима. Сва три одељења првог разреда посетила су бибиотеку. Са овог сусрета су отишли 
замишљајући библиотеку која их чека у новој, реновираној школи. 

 

 

1-2 са учитељицом Мирелом у библиотеци( ОШ“ Стеван Синђелић“) 

 

 

 

Делић наше библиотеке у ОШ“ Др Арчибалд Рајс“ 
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НОВЕМБАР 
 

ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШИХ АТЛЕТИЧАРА 

Ученици наше школе су учествовали на Општинском 
такмичењу  
у атлетици и постигли запажене резултате:  
Денић Алекса 8/1 друго место бацање кугле, 
Ивковић Вељко 5/3 друго место 100 м, 
Типшин Петар 8/1 друго место скок у даљ, 
Младеновић Марина 8/1 треће место 600 м, 
Синобад Ружица 6/1 треће место 600 м, 
Глушац Петра 7/1 треће место 300 м, 
Мијаиловић Сава 7/2 треће место 100 м. 
Штафета 4x100м дечаци осми разред треће место.  
За њихове успехе заслужна је и њихова наставница Татјана 
Станковић. 
Честитамо свима који су се такмичили!!! 
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Дан школе „1300 каплара“ у ОШ „Др Арчибалд Рајс“ 
 
Новембарски дани нас увек враћају у време када су пре више од 100 година 
млади каплари, по којима име носи наша школа, преузели на себе тежак 
задатак - да својим знањем, младошћу и енергијом покушају да спасу 
домовину. Дан када су они кренули на фронт праћени песмом, сузама и 
цвећем је наш дан школе. Инспирисани њима и њиховом снагом, одлучили 
смо да припремимо приредбу, иако нисмо у својој школи.Наши домаћини су 
нам пружили сву могућу подршку и уступили нам своју свечану салу. 
Приредба се није много разликовала од претходних. У четрдесетак минута 
програма испричана је прича о капларима и њиховим идеалима. Приредба је 
почела химном школе коју је компоновала, написала текст и свирала Злата 
Јеремић. 
Водитељи су били:Лука Бошковић 5-3,Нађа Лукић 6-2 и Маша Ракојевћ 6-2. 
Део о капларима, њиховом младалачком ентузијазму и историјском значају припремили су 
ученици 5-3 и наставница Драгана Рашуо. 

У другом делу приредбе забавили смо публику скечевима о дечјим правима и ђачким 
несташлуцима. Поред четири скеча које су извели ученици 5-3, публика се до суза смејала 
драматизацији дела „Школа“ Јасминке Петровић коју је припремила наставница Тамара 
Анастасијевић. Посебне симпатије публике побрао је Милош Кустудић из 5-2. 

Поред химне школе хор је певао и песме: “ Тамо далеко“, „Чини ми се , душо моја, да је Србија“, 
Ој, Србијо“ и многе друге. Приредба је завршена песмом „Како расту деца“ уз коју су ученице 6-
2 извеле веома интересантну кореографију. 

Наставница ликовног, Милена Обрадовић, обогатила је сцену постерима из Првог светског рата, 
као и ђачким радовима о капларима. 
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Дан школе у ОШ “Стеван Синђелић“ 

Дан школе симболично се обележио 15. новембра 2019. године и са ученицима млађих разреда. 
Ученици трећег разреда извели су краћи програм, који се састојао од уводног историјског осврта 
на капларе, као и музичко-плесних тачака. 

 

 

КО ЗНА - ЗНА 

Иако је фудбал спорт који се најчешће везује за мушку популацију, наши најуспешнији 
представници ове године су девојчице. Освојиле су треће место на општинском такмичењу. 

Екипу чине: Нина Масал, Исидора Драгић, Антонија Милошевић, Невена Матић, Ана Јушковић 
из 5-3, Хелена Милошевић и Ива Мијаковац из 6-1 и Маја Сара Стефановић из 5-2. 

 

Честитамо девојчицама и њиховој сјајној наставници Татјани Станковић. 
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ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА 

 
И ове школске године, млади песници  наше школе учествовали су на традиционалној 
манифестацији „Ђачка песничка сусретања“. Први део такмичења одржан је у уторак, 12. 11. 
2019. у Библиотеци „Бранко Миљковић“, када су своје песме су читали ученици наше школе, као 
и ученици још 3 звездарске школе.  

Наредних дана, своје песме су читали ученици осталих школа наше општине. Била је то 
лепа смотра дечјег стваралаштва, а стручни жири који је предводила песникиња Драгана 
Младеновић изабрао је победничку песму сваке школе. Својим песмама су се представили наши 
даровити млади песници:Анита Тривић,  Теодора Крнетић и Алекса Миленковић, сви ученици из  
4-1, као кандидати за млађи узраст. Песникиња водитељка ове манифестације и остали чланови 
жирија одлучили су да нас на Општинском такмичењу представља Теодора Крнетић песмом „За 
петнаест минута“. 

 За старији узраст наше школе, наступили су: Ања Ерчевић, Олга Бојовић, Нађа 
Веселиновић, Страхиња Баћић, сви из 5-2, Анастасија Орловић, 5-1 и Ива Јовановић, 6-2. Жири је 
као победничку песму наше школе изабрао песму „Мој чаробни штапић“ чији је аутор Нађа 
Веселиновић, 5-2.  

У понедељак, 18. 11. 2019. године одржано је Општинско такмичење „Ђачка песничка 
такмичења“  када су наступили најбољи песници свих школа. Наше кандидаткиње су успешно 
представиле  школу својим песмама, а са задовољством истичемо да је Теодора  Крнетић, 
ученица 4-1 освојила 3. место. 

Све песме наших младих песника можете прочитати на сајту школе, у оквиру сегмента 
„Литерарни кутак“ огранка „Ђаци“. 
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ИДУ ДАНИ (после три месеца) 

 

Златна и топла јесен  изненадила је и најискусније 
метеорологе .  Ученици сваког дана ишли на мали 
излет, на Коњарник или Карабурму. 

Аутобуси су уредно , на време чекали ђаке да их 
превезу до школе. 

 

 

 

Прваци су научили пуно слова. 

 

 

 

Старији су писали песме и побеђивали на спортским такмичењима. 
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Наставници су се бавили успехом и дисциплином. 

 

 

По крају, око школе, кружиле су разне научно-фантастичне приче. Е, за то време , у школи се 
дешавало ово.       
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И ово.  

 

 

И ово.  
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ДЕЦЕМБАР 
 

Млади математичари 

 

У суботу 7.12.2019. године у ОШ"Павле Савић", одржано је општинско такмичење из 
математике. Нашу школу представљало је 10 ученика, 5 из млађих и 5 из старијих разреда, који 
су били у пратњи дерурног наставника Орнеле Маслеша. Ученик 4/1 разреда Алекса Миленковић 
освојио је прво место са максималних 100 бодова, а ученица 4/2 разреда Јована Мирчетић такође 
прво место са 90 бодова. Они су се пласирали на градско такмичење, које ће бити у марту 2020. 
године. 
Члан комисије за опшинско такмичење испред наше школе био је наставник математике Душан 
Радојевић. 
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Пливање 

 

Ученици наше школе учествовали су 17.12.2019. на Градском такмичењу у пливању и остварили запажене 
резултате. Наступило је укупно 10 ученика, а троје је освојило медаље. Маша Романић 8-2 била је прва у 
дисциплини 50 м леђно, Данило Ћурчић 2-1 је био први у дисциплини 50 м леђно, а Дуња Живковић 2-2 
друга у истој дисциплини. Честитамо свим ученицима који су се такмичили. 
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ЈАНУАР  
 
Савиним стопама          

  

 

 

 
 

После новогодишњих празника спремали смо се за приредбу  и школску славу. Чекали смо снег, 
пратили напредовање радова и ,по први пут,  прославили школску славу у цркви Лазарици. 
Недостатак простора, јер се наша школа реновира, резултирао је још лепшом сарадњом са 
црквом  чији смо парохијани .  Свечани црквени амбијент дао је приредби, којом славимо првог 
српског књижевника и оца нације, атмосферу и лепоту коју нисмо осетили раније. 

После службе, сечења колача , који је направила Марија Масал, домаћица славе ученици 5-3 
извели су програм у славу првог српског архиепископа. У програму је учествовао и хор који је 
изузетно звучао у акустичном здању цркве. Свештеник, отац Стикић, припремио је и пакетиће за 
учеснике приредбе. 

Послужење за наставнике и учеснике такође је било у црквеним просторијама. Сви присутни су 
се сложили да је ова приредба била посебна због амбијента у коме је одржана.  И после толико 
векова Свети Сава отвара нове путеве.  
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ФЕБРУАР  
 

НЕВЕРИЦА, ТУГА И СУЗЕ 
 

 

 

 

 Колектив ОШ“ 1300 каплара“ је изгубио предивног колегу, непоновљивог професора, одсобу 
која је зрачила лепотом и топлином. Наша дивна колегиницаа Тамара Анастасијевић(1970-2020) 
напустила нас је заувек једног хладног фебруарског јутра. Остали смо уплакани и неми од туге. 
И још очекујемо да ћеш ући у зборницу , још чујемо твој глас...Имали смо привилегију да радимо 
са тобом.  

 

  



 Летопис ОШ ,,1300 каплара“2019/20.  

24 
 

 

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА  - Браво, Јоване! 
 

Такмичења су почела и наши ученици нижу успехе. Прво место са 85 бодова из рачунарства 
освојио је Јован Туцаковић, ученик 5-3. 

Општинско такмичење ученика основних школа из рачунарства одржано је 22.02.2020. године са 
почетком у 10 часова у основној школи "Павле Савић" на Миријеву. Такмичење је трајало два 
сата и за то време ученици су решавали четири задатка. На такмичењу су учествовала два 
ученика петог разреда, Јован Туцаковић и Маша Сопић. 

                                           
 
 
БРАВО ЗА МЛАДЕ ФИЗИЧАРЕ!!! 
 
 
 
23.02.2020. је у ОШ "Стеван Синђелић" одржано општинско такмичење из физике. Учествовало 
је пет ученика наше школе, а њихови резултати су следећи: 
6. разред:  

-Ђурђа Петровић- 1. место 
- Вук Павловић - 2. место 
- Алекса Поткоњак - 3.место 

            - Реља Богићевић- 3. место 
7. разред :  
            - Маша Ћирковић - 1. Место 
 
За неколико дана ћемо сазнати ко се све од наших ученика пласирао на градско такмичење. 
Честитке свим такмичарима на изузетном успеху! 
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 Do you speak English? 
 
Општинско такмичење из енглеског језика  

Општинско такмичење из енглеског језика одржано је према календару такмичења, у недељу 23.2.2020. у 
ОШ "Десанка Максимовић" (Општина Звездара). Лара Веселиновић, ученица одељења VIII2 наше школе, 
освојила је треће место, при чему је у укупном пласману међу осморо најбоље пласираних ученика на 
територији целе општине. Школа похваљује и Луку Мрђеновића, ученика одељења VIII1, за учешће на 
такмичењу и остварен резултат. 

Честитамо нашим ученицима и захваљујемо им се што на такав начин представљају нашу школу. 

 

Такмичење из техничког и информатичког образовања и технике и 
технологије 
               У недељу 01.03.2020. у ОШ „ Иван Горан Ковачић“ одржано је општинско такмичење из 
Техничког и информатичког образовања и Технике и технологије.  

                   Ученик  8/2  Марко Лукић такмичио се из  Техничког и информатичког образовања  у 
изради модела према задатку и решаваo тест за ученике осмог разреда . Oсвојио je 3. место и на 
тај начин се пласирао на градско такмичење које ће се одржатиу априлу.   

                 Ученици Олга Бијовић 5/2 и Дејан Црнобрнић 5/3 такмичили су се из Технике и  
технологије у изради модела према задатку и решавали су тест за ученике петог разреда. 
Oсвојили су трећу награду.  

 

 

Међународни дан матерњег језика 
 

Наша је школа и ове године обележила Међународни дан матерњег језика, који се слави 21. 
фебруара, у знак сећања на 21. фебруар 1952. године када су у  Бангладешу (бившем Источном 
Пакистану) одржани протести у организацији Покрета за бенгалски језик, при чему су полиција и 
војска убиле неколико студената у Даки. Међународни дан матерњег језика редовно прослављају 
земље чланице UNESCO-а како би промовисале вишејезичност и језичку и културну 
разноврсност. 

Дина Савић и Нина Станојевић, ученице одељења VII1, направиле су пано којим су подсетиле 
своје другове на богатство и разноврсност језика и на овај датум, и тиме помогле његовом 
обележавању. 
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МАРТ  
MЛАЂИ РАЗРЕДИ 
 

Међународни дан матерњег језика је са ученицима млађих разреда обележен кроз истицање 
значаја српског језика за очување нашег културног и историјског наслеђа. Говорило се о лепоти 
књижевног, али и народног језика, а посебан нагласак био је на народним умотворинама - 
пословицама. 
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Школско такмичење рецитатора 
 

Школско такмичење рецитатора, на коме су учествовали ученици млађих 
разреда ОШ „1 300 каплара“, одржано је 5. марта 2020. године. Учествовало је 11 
ученика (9 девојчица и 2 дечака). 

Нашу школу ће на Општинском такмичењу рецитатора представљати два 
ученика, која деле прво место. То су ученица другог разреда Нина Петровић (2-2) 
и ученик трећег разреда Немања Сарић (3-1). Нина ће нас представљати 
рецитацијом песме „Хоће ветар у пензију“, песникиње Татјане Ђулинац. Немања 
је одабрао песму „Родитељска брига“, песникиње Славице Јовановић. 

Друго место деле следећи ученици: Нина Арежина (2-1), Маша Атанасијевић 
(2-2), Ања Илић (2-3), Валентина Станимировић (3-1) и Јана Стефановић (3-2). 

Треће место деле ученици: Ливија Лисинац (2-1), Војин Остојић (2-1), Дуња 
Миливојевић (2-3) и Софија Јовановић (3-2). 

Похваљујемо све рецитаторе за труд и успех на такмичењу! 
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                 УЧЕНИЦИ ОД 5-8 

 

У школи „ Др Арчибалд Рајс“ 6.3.текуће године ,одржано је школско такмичење 
рецитатора за ученике старијих разреда. Жири је имао пуно посла да од 16 
рецитатора изабере најбоље јер су сви, заиста, били одлични. Ипак, школу ће на 
Општинском такмичењу представљти Маша Ракојевић из 6-2 и Софија 
Сарјановић 7-1. 
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Друго место су поделили Нина Масал 5-3, Дејан Црнобрнић 5-3 и Маша Ћирковић 
7-1. 

На трећем месту заједно су се нашли : Магдалена Матић 5-1, Викторија 
Станимировић 5-2 и Сергеј Рудан 5-3. 

Наша ученица Нина Масал, која је прошле године била трећа на Републичком 
такмичењу ће бити водитељ оовогодишњег Општинског такмичења рецитатора 
које ће се одржати у Пан театру. 

И МАРТ НАМ ЈЕ ДОНЕО УСПЕХЕ! 

Успех наше ученице Ларе Веселиновић на градском (окружном) такмичењу из 
енглеског језика  

На градском (окружном) такмичењу из енглеског језика, одржаном у недељу 15.3.2020. у 
Основној школи „Кнегиња Милица" на Новом Београду, Лара Веселиновић, ученица одељења 
VIII2, освојила је друго место. Честитамо нашој ученици! 

 

А, најмлађи ученици су уживали у позоришној представи. 

 

Дана 27.02.2020. године ГО Звездара је организовала представу „У цара Тројана козје уши“. 
Представа је одржана у фискултурној сали ОШ „С.Синђелић“ за све ученике од 1. до 4. разреда 
наше школе. 
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МАЛИ ПЈЕР 
 

 

На општинском такмичењу за најбољу карикатуру "Мали Пјер" ,у награђеним и похваљеним радовима, 
нашло се 9. ученика наше школе који ће учествовати на градском такмичењу које ће бити организовано у 
априлу.  

У млађем узрасту прву награду је освојила Нина Илић, ИВ/1 са радом "Фрида Кало" (учитељица Зорица 
Медић). Похваљени радови су од ученика: Валентина Станимировић, ИИИ/1 (учитељица Орнела 
Маслеша), Андреа Бојовић, ИИИ/1 ( учитељица Орнела Маслеша), Вукашин Рибаћ, ИИИ/1 (учитељица 
Орнела Маслеша) и Милица Митровић, ИВ/2 ( учитељица Ирена Стефановић). 

У старијем узрасту похваљени радови су од ученика : Лара Веселиновић, ВИИИ/2 , Максим Никић, В/2, 
Ивана Миленковић ВИИ/1  и Ема Брадоњић В/1 (наставник Милена Обрадовић). 

 НЕВЕРОВАТНА МАША РОМАНИЋ 
 Овог марта прављена је и топ листа најбољих пливача и пливачица који су отпливали најбоље резултате у 
Србији свих времена, леђним стилом. Сви подаци су преузети са swimrankings. 

Наша ученица Маша Романић из 8-2 налази се на тој листи. Честитамо , Машо! 

50 leđno 

Ime 
Datum 
rođenja 

Rezultat FINA 
Datum 
takmičenja 

Grad Klub 

VYATCHANIN, 
Arkady 

04/04/1984 24.40 755 03/11/2017 Zrenjanin Proleter 

Ime 
Datum 
rođenja 

Rezultat FINA 
Datum 
takmičenja 

Grad Klub 
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Ime 
Datum 
rođenja 

Rezultat FINA 
Datum 
takmičenja 

Grad Klub 

MURTIN, 
Vanja 

26/04/1999 29.84 636 27/12/2014 Novi 
Sad 

Vojvodina 

ROMANIC, 
Masa 

18/09/2005 29.95 629 15/12/2019 Kikinda Obilic 

VASIC, 
Andjela 

02/12/1997 30.01 625 12/12/2015 Novi 
Sad 

Partizan 

PETROVIC, 
Andjelka 

01/08/1992 30.04 623 08/11/2008 Kikinda Valis 

CUCKOVIC, 
Andjela 

01/04/2000 30.14 617 26/11/2017 Novi 
Sad 

11. April 

У марту 2020. Сви у школи су се спремали за општинска такмичења у разним областима. Припремали су 

се и сви они који је требало да учествују на такмичењима које организује Дечји савез Звездаре. 

                                ПРЕОКРЕТ 

 

Сваког дана смо аутобусима одлазили до школа „Др Арчибалд Рајс“ и „Стеван Синђелић“. Док смо 
чекали аутобусе помно смо пратили како се одвијају радови на нашој школи. А, имали смо шта и да 
видимо. Сваког дана откривали смо неки сегмент који је завршен и радовали се што све изгледа тако лепо. 
Двориште је попримало облик модерног и пријатног амбијента погодног за све физичке активности 
ученика, али и лепих кутака , у сенци дрвећа у којима се могло једноставно уживати у чистом ваздуху 
Звездарске шуме и лепоти предела. 

Понеко је коментарисао  неки далеки вирус који је претио Кини. Па је онда дошао у Европу. После тога се 
озбиљније коментарисало како је близу, али га још нема код нас. Наравно да су коментари били опречни. 
Те да је то нешто уобичајено и безопасно, те да је апокалипса на вратима.  Ни неколико првих који су 
оболели нису нам наговестили шта следи. Јер, оно што нас је чекало 16.3. мало ко је могао да 
пртпостави.Вести о умирању у разним земљама Европе деловале су страшно. Али, и даље смо мислили да 
смо на безбедној удаљености. 

А, онда је дошао. 
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Ковид 19, како је назван овај вирус из групе корона , иако невидљив, драстично је променио наше животе. 
Уведено је ванредно стање , а школе су престале са радом. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја муњевито је реаговало и школу пребацило на РТС-
3.  Наше колеге , из скоро свих предмета, снимали су часове, обрађивали лекције, а малишани су 
се навикавали на  платформе, мејлове,  е-учионице и учење на даљину. 

 

 

 

Недељни распоред часова је чекао ученике на сајту Министарства, а задаци од њихових 
наставника на гугл драјву. 

 

Домаћи задаци су сликани и стављани , поново, на гугл драјв. 

 

АПРИЛ 
 

Првог априла, сваке године, почиње упис ученика у први разред. 
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Али, ове године, и то се одвијало на даљину. Што се тиче наставе, сви смо се уходали. 

И библиотека је радила на даљину. Све потребне лектире и други корисни линкови постављени 
су на сајт школе. 

 

  

Радови на школи су настављени... 

   

Прескочили смо ускршњи распуст и вредно смо радили и учили. 
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Ускрс смо славили три дана, али у карантину. 

Сваког дана смо слушали извештај Кризног штаба да сазнамо кретање вируса и број оболелих. И 
седели у карантину одвојени од пријатеља, рођака и школе. 

И тако је дошао још један празник, Први мај. 

МАЈ 
И мај је прошао у знаку короне и учења. 

 

Обележили смо: 

Дан писања писама 
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Светски дан писања писама одржава се 11. маја.   Настава на даљину нас је , делимично, одвојила од 
наших ученика па је писање писама било и потреба. Наставници су предлошили ученицима да напишу 
писмо, онако како се то некада често радило. 

Ученици си добили краће подсећање на историју писма, а онда смо добили пуно различитих, а дивних 
писама. Наши ученици су, најчешће, писали родбини у другим местима, другарима, али и наставницима. 

 

 

Неки ученици су писали и на енглеском. Теме су биле разнолике. Ученици су исказали жељу да виде 
рођаке и пријатеље који не живе близу, неки су се бавили вирусом, а неки се вајкали због тога што нису 
на време учили, па сад имају проблем са оценама. 
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Успех наше ученице Ларе Веселиновић на градском (окружном) 
такмичењу из енглеског језика  

На градском (окружном) такмичењу из енглеског језика, одржаном у недељу 15.3.2020. у Основној школи 
„Кнегиња Милица" на Новом Београду, Лара Веселиновић, ученица одељења VIII2, освојила је друго 
место. Честитамо нашој ученици! 

 

Градско такмичење за најбољу карикатуру "Мали Пјер" 
 
На градском такмичењу за најбољу карикатуру "Мали Пјер" награду су освојиле две 
ученице наше школе и пласман на републичко такмичење које ће бити одржано у јуну 
месецу. 
 
У млађем узрасту прво место освојила је Нина Илић 4/1 ( учитељица Зорица Медић). 
 
У старијем узрасто треће место освојила је Лара Веселиновић 8/2 ( наставник Милена 
Обрадовић). 
 
Дигитална изложба 
радова: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.706783313407289&type=3 
 
Честитамо нашим ученицима и желимо срећу на републичком такмичењу! 
 
 
 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
На републичком такмичењу за најбољу карикатуру " Мали Пјер" у старијем узрасту наша ученица Лара 
Веселиновић ( 8/2) освојила је прву награду са максиманим бројем поена. 
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Дигитална изложба радова биће доступна до краја 
недеље: https://www.facebook.com/prijateljidece.srbije/photos/pcb.3018603384904317/3019076428190346 

 

Честитамо Лари! 

А, ШКОЛА ЈЕ БИЛА СВЕ ЛЕПША И РАДОВИ СУ СЕ ПРИВОДИЛИ КРАЈУ: 
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СТВАРИ СУ БИЛЕ У КУТИЈАМА, АЛИ СМО БИЛИ ВРЕДНИ И РАСПАКИВАЛИ СМО: 

 

29.5. 2020. Завршена је настава на даљину. Ученицима су предложене закључне оцене, а они су могли да 
се пријаве да одговарају и поправе оцену којом нису задовољни. 

 

ЈУН 

Прве недеље јуна почела је припремна настава за ученике осмог разреда. Иако су радови на школи били 
на самом крају , настава и полагање завршног испита одржавало се у ОШ“ Др Арчибалд Рајс“. 

Изабрана је и ученица генерације: 
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Ученик генерације ОШ ,,1300 каплара’’ 2019/2020 године-Нађа Полугић 

 

Ове године осми разред је у нашој школи завршила једна изузетна генерација 
ученика. Било је ту пуно ученика који су били одлични, који су били пристојни, 
добри другари, хумани... За себе и своју школу освојили су бројне награде и 
медаље.  Да пропозиције дозвољавају могло је да се избере неколико ученика 
који су, заиста, обележили генерацију. Ипак, само један од све те изузетне деце 
је ученик генерације. То је Нађа Полугић. Пошто она најболљ зна шта је све 
урадила и освојила од награда током свог осмогодишњег школовања , 
прочитајте шта је она рекла о себи. 

НАША НАЂА 

Рођена сам 23. августа 2005. године у Краљеву. Свих осам разреда имала сам 
одличан успех (5,00) и примерно владање. Прва четири разреда основне школе 
завршила сам у Краљеву. Од првог до четвртог разреда учествовала сам на 
такмичењима из математике. У четвртом разреду освојила сам друго место на 
општинском такмичењу. Пре почетка петог разреда преселила сам се у Београд и 
кренула у Основну школу ,, 1300 каплара''. Наставница српског језика у мени је 
пробудила љубав према граматици српског језика, па сам се од петог до осмог 
разреда сваке године такмичила и освајала запажане резултате. У петом разреду 
освојила сам треће место на општинском такмичењу, а у шестом друго место. У 
седмом разреду на општинском такмичењу сам освојила треће место, док сам 
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на градском освојила прво место са освојених максималних 20 поена. У седмом 
разреду, када сам добила хемију као нови предмет, одмах сам је заволела и 
била амбициозна да се опробам и у тој науци. На општинском такмичењу из 
хемије освојила сам друго место, док сам на градском освојила треће место. У 
осмом разреду, због специфичне епидемиолошке ситуације, нисам успела да 
поново седнем у такмичарске редове.  

Као мала бавила сам се плесом. Често сам учествовала на разним такмичењима 
на којима сам увек освајала нека од прва три места. Од првог разреда свирам 
клавир. Поред музике интересујем се и за спорт и јако волим да тренирам. 
Активно тренирам веслање у Веслачком клубу ,,Црвена звезда''. Учествујем на 
разним екипним и индивидуалним такмичењима из тог спорта и освајам 
медаље. Освојила сам две златне и једну сребрну медаљу на такмичењу 
,,Астра''. Једну златну и једну сребрну медаљу на регатама које организује 
веслачки клуб. На општинском такмичењу ,,Ергонаут Чукарица'',  као и на трци 
штафета на ергометрима освојила сам златну медаљу. Такође, течно говорим 
енглески језик. 
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Епидемиолошка ситуација је једно време била добра. И, таман кад смо се 
понадали да ћемо се вратити животу без маски и рукавица, ситуација се 
погоршала. Зато смо на Наставничком већу изгледали овако: 

  

ЈУЛ И АВГУСТ 

Стигле су и веома лепе вести: 

Пројекат eTwinning 

У току школске 2019/20. године, одељење 2-3 и наставница енглеског језика Лола Миловановић су 

учествовали у eTwinning пројекту Gamenglish for kids. Пројекат је рађен у сарадњи са школама из 

Турске, Италије, Пољске, Северне Македоније, Португалије, Албаније, Грузије и Украјине. Циљ пројекта 

је био да се усвајање вокабулара енглеског језика споји са занимљивим активностима како би само 

учење било занимљивије и трајније. Током трајања пројекта смо интензивно сарађивали са другим 

школама, играли се, научили пуно тога и добро се забавили. Надамо се да ћемо и следеће године 

учествовати у сличним активностима. 
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Пројекат је предат на евалуацију и надамо се да ћемо добити националну ознаку квалитета. То ће нам 

бити показатељ да смо добро радили, али и подстицај за даље учешће у овим и оваквим пројектима. 

 

     

Матуранти су полагали и положили матуру, али матурске вечери није било. Због епидемиолошке 
ситуације, која је током лета, упркос надањима , постајала све гора, многе догађаје нисмо адекватно 
прославили. Школа је завршена, обављен је и пријем радова без уобичајене прославе. 

 

Полако смо пресељавали своје ствари из школа домаћина и распоређивали их по учионицама. Број 
новозаражених се приближавао бројци 400. Мере су пооштраване. Маска је постала неопходна, опет. 
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Ношење маски дало је резултат. Епидемиолошка крива је почела да се исправља што је значило да ће се 
ђаци вратити у клупе. 

 Сређивали смо учионице и библиотеку: 

 

 

Да бисмо се припремили за комбиновану наставу ( мало онлајн, мало уживо) ишли смо и на 
семинар: 

 

Завршила се једна тешка и неуобичајена школска година. Иако смо и даље у сенци короне радујемо   
се новом почетку једне, још неизвесније школске године. 

 

     КРАЈ 


