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Јун 

 

Свечана додела награда у Скупштини Града 

У јуну су у Скупштини Града свечано уручене награде освојене на грдским такмичењима у 
организацији Пријатеља деце Београда. За ОШ „1300 каплара“ награде су освојили: 

Јована Кнежевић – прво место за најбољу глумицу 

Драгана Рашуо и Ксенија Гаћиновић – за избор музике 

У конкуренцији представа наша „Чаробна пита“ заузела је друго место. 

 

Хуманитарна журка 

Ђачки парламент је 29.06.2015. године организовао хуманитарну журку и прикупљено је 

19625,00 динара. Средства су прослеђена Ради Масларевић и Нини Спремовић за лечење. 

 

Посета свратишту у Крфској улици 
У јуну су у делегацији школе која је посетила свратиште у Крфској улици биле и Марина 

Цветановић и Драгана Рашуо и том приликом је најављена акција прикупљања књига и 

добровољних прилога намењених деци свратишта. Надамо се да ће наша школа продубити 

сарадњу са овом установом како би се хуманитарним акцијама помогло деци која живе у 

тешким социјалним условима. 

 

 

 

 

   



Мај 

 

Финале регионалног такмичења из енглеског језика „Хипо(Hippo)“ 

Овогодишње финале одржано је у италијанском месту Лидо ди Јесоло у периоду о 09. до 

12. маја 2015. године. Окупило је је 15 најбољих такмичара који су пласман у финале 

остварили у оштрој конкуренцији од чак 3600 учесника. Међу неколицином ученика из 

Србије нашла се ученица наше школе Тара Коешал освојивши високо четврто место.  

Прва помоћ 

Захваљујући ученицима и професорима  средње медицинске  школе 28. маја 2015. године 

ученици ОШ „1300 каплара“ имали су прилику да вежбају указивање прве помоћи.  

Предавање је било веома успешно што представља својеврсну препоруку за наставак ове 

сарадње и у наредној школској години.  

Ђачка песничка сусретања 

У библиотеци “Бранко Миљковић“ 18.5.2015. године одржано је такмичење Ђачка 

песничка сусретања.” Нашу школу су представљали млади песници, најбољи на школском 

такмичењу. Сви учесници су имали дивну прилику да се друже са Јасминком Петровић, 

познатом ауторком веома популарних књига за децу. После трочасовног уживања у 

предивним стиховима, изабрани су наши представници на Општинском такмичењу младих 

песника.  Представник млађих разреда је Андреј Јосифовски из 4-1, а старијих- Марија 

Ерић, ученица 5-2. 

Општинска завршница програма ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА 2015. одржана је   

18. и 19. маја 2015. г. у Библиотеци-галерији „Бранко Миљковић. И наша школа је имала 

своје представнике на песничким сусретима и освојила трећу награду. 

 

МЛАЂИ УЗРАСТ 

III награда: 



Андреј Јосифоски, 4/1, ОШ «1300 каплара», за песму «Фудбал» 

СТАРИЈИ УЗРАСТ 

III награда: 

Марија Ерић, 5/2, ОШ «1300 каплара», за песму «Ах, ти коњи» 

Сви учесници „Ђачких песничких сусретања“ добили су годишње чланске карте 

Библиотеке „Вук Караџић“. 

 

 

Такмичење „Читалачка значка“ 

Такмичењу  „Читалачка значка“ прикључио се задовољавајући број ученика наше школе. 

Прво место је освојила Уна Трендић, 1/1, друго место Вук Мирковић, 4/2, а треће место 

Лана Ристић, 3/1. Општинског и градског такмичења ове године није било. Сви ученици 

који су учествовали добили су чланске карте библиотеке „Вук Караџић“. 

 

 

Април 

 

Представа „Гусарске авантуре-пирати са Кариба“ 

У априлу су наставнице српског језика Невена Манчић, Драгана Рашуо и Тамара 

Анастасијевић организовале одлазак у позориште за ученике 5, 6, и 7. разреда. Ученици су 

уживали у представи „Гусарске авантуре-пирати са Кариба“, пуној забаве игре и песме, 

која је одржана на сцени Атељеа 28. 

Успех драмске секције на општинском такмичењу 

Драмска група „Славуј“ је ове године тријумфовала на Општинском такмичењу драмских 

секција у категорији кратких драмских форми. Представа „Чаробна пита“ била је и сјајна и 



укусна јер се на сцени и јело. Чланови групе су одлично глумили, играли, а и забављали се 

на сцени. Прва награда за представу и пласман на Градско такмичење крунисана је и 

наградом за најбољу глумицу. Изузетна, најбоља била је Јована Кнежевић из 5-2 у улози 

вештице Веце, а интересантно је да су и остали глумци, већина, пети разред. Наставнице 

које су вредно радиле са њима су Ксенија Гаћиновић и Драгана Рашуо. 

Драмска група „СЛАВУЈ“ је, после успеха на општинском такмичењу, веома успешно 

представљала и нашу школу и општину на Градском такмичењу драмских група 23. 4. 

2015. године. У организацији удружења Пријатељи деце Београда, а под покровитељством 

Градске управе града Београда наши славуји су освојили ДРУГО место. Ово је, заиста, 

велики успех јер групу чине ученици петог разреда којима је ово прво такмичење. 

Прва награда, за најбољу женску главну улогу, припала је ЈОВАНИ КНЕЖЕВИЋ која је 

као мала вештица очарала и зачарала жири (глумице Светлану Сретеновић и Јелену 

Ковачевић). Драгана Рашуо и Ксенија Гаћиновић су освојиле  прво место за избор музике. 

Наставница Драгана Рашуо  добила је и специјалну похвалу за педагошки подстицај.  

 

Март 

 

Општинско такмичење ГО Звездара из техничког и информатичког 
образовања 

Дана 15. марта 2015. године наша школа била је добар домаћин и успешан организатор 

општинског такмичења из техничког и информатичког образовања општине Звездара. 

Ученица Сташа Карапанџић (5-2) заузела је треће место у дисциплини папирно 

моделарство. 

 

 

 



Светски дан броја „П 

Глобалном тренду обележавања светског дана броја Пи придружила се и наша школа кроз 

прикупљање чињеница о овом математичком феномену које је вршено на часовима 

информатике и паноу на којем су нађене чињенице изложене.  

Изложба поводом стогодишњице рођења Бранка Ћопића 

Поводом стогодишњице рођења једног од најутицајнијих стваралаца за децу и одрасле, 

Бранка Ћопића, у школском холу приређена је изложба у част овог великана.  

Општинско такмичење рецитатора Звездаре 

На Општинском такмичењу рецитатора Звездаре ученици наше школе остварили су 

невероватан успех - и у категорији млађег и средњег узраста пласирали су се на Градско 

такмичење. Тог 11.3. у Пан театру наши рецитатори су просто пленили изражајношћу, 

разумевањем онога што говоре, дикцијом и шармом. На Градско такмичење пласирала се 

МАША РАКОЈЕВИЋ, ученица 1-2 ,која је песмом „Кит“ Љубивоја Ршумовића освојила 

друго место као и њен старији другар ЛУКА ЈОВИЧИЋ , УЧЕНИК 5-2, који је био први у 

изузетно оштрој конкуренцији. Он је одушевио жири рецитовањем песме „Пример за 

углед“ Владе Стојиљковића. 

Поносни смо на наше рецитаторе и желимо да понове овај успех на предстојећем Градском 

такмичењу. 

 

Општинско такмичење из граматике 

Домаћин општинског такмичења из граматике, одржаног 07. марта 2015. године била је 
основна школа „Павле Савић“ . Од дванаест иченика који су представљали нашу школу 
најзапаженији су били: Марија Биберџић (5-3) и Андреа Живанчевић (5-2)  које су 
освојиле друго место те Ања Колунџија (8-2) и Марија Јоковић (6-2) са освојеним трећим 
местом. 

 

 



Општинско такмичење из историје 

На општинском такмичењу из историје чији домаћин је била ОШ „Десанка Максимовић“, 
а које је одржано 8. марта 2015. ученици наше школе остварили су запажен резултат. На 
градско такмичење пласирали су се Јована Кнежевић (5-2), Матија Мушкатировић (5-3) и 
Ивана Иванежа (8-1). 

Општинско такмичење из српског језика (граматика) 

Такмичење је одржано 7.3.2015. у школи „ Павле Савић“. Нашу школу је представљало 12 
ученика , а постигнути су следећи резултати: Ања Колунџија (8-2) и Марија Јоковић  (6-2) 
освојиле су треће место  док су Марија Биберџић (5-3)  и Андреа Живанчевић   освојиле 
друго место.  

 

Градско такмичење из физике 

Четири ученика представљали су нашу школу на градском такмичењу из физике одржаном 

07. марта 2015. године у ОШ „Владислав Петковић Дис“. Изузетан успех и пласман на 

државно такмичење остварили су Огњен Марковић (7-1) и Миланка Ловић (7-1). 

 

Фебруар 

 

Такмичење соло певача 

У Музичкој школи „Владимир Ђорђевић“ 25. фебруара 2015. године одржана су два 

општинска такмичења у оквиру програма Дечије музичке свечаности – Демус 2014/2015. 

на Звездари. На такмичењу соло певача у шест музичких жанрова наступили су и ученици 

наше школе.  

Прво место и пласман на градско такмичење освојили су: 

ЖАНР: НАРОДНА ПЕСМА СТРАНА 

ДУЕТИ, ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА: 



Марко Цакић и Ивана Ђурић 6/1 

Основна школа „1300 каплара“, наставник музике Злата Јеремић 

ЖАНР: СТАРИ МАЈСТОРИ, КЛАСИЧНА И САВРЕМЕНА СОЛО ПЕСМА 

СОЛО ПЕВАЧИ 

IV категорија 

 1. Соња Вуковић  7/1 

ОШ „1300 каплара“ 

“Your song” – Ellie Goulding  

Наставник музике: Злата Јеремић 

ЖАНР: ПОПУЛАРНА ПЕСМА СВИХ ЕПОХА 

IV категорија 

1. Владислава Јајчевић 8/2 

ОШ „1300 каплара“ 

„When I was your man“-Bruno Mars 

клавир: Aња Андрић 

Наставник музике: Злата Јеремић 

 

Друго место су освојили: 

 

ЖАНР: СТАРИ МАЈСТОРИ, КЛАСИЧНА И САВРЕМЕНА СОЛО ПЕСМА 

СОЛО ПЕВАЧИ 

Тијана Ћирковић 5/1 

ОШ „1300 каплара“ 

“In dreams”-F.Walsh i H.Shore 

Клавир: Злата Јеремић, проф.музике 

 

ЖАНР: ПОПУЛАРНА ПЕСМА СВИХ ЕПОХА 

 



ДУЕТИ 

Владислава Јајчевић 8/2  и Aња Андрић 7/2 

ОШ „1300 каплара“ 

„All of me“ - John Legend 

клавир: Aња Андрић 

Наставник музике: Злата Јеремић 

 

Треће место су освојили: 

ЖАНР: ДЕЧЈА ЗАБАВНА ПЕСМА  

СОЛО ПЕВАЧИ 

III категорија 

Анита Левнаић  5/1 

ОШ „1300 каплара“ 

„Сновичасти светац“ 

 Драгана Михајловић Бокан 

клавир:Злата Јеремић, проф.музике  

 

Конкурс за дечију карикатуру 

Дана 20. фебруара 2015. године у галерији библиотеке „Бранко Миљковић“ отворена је 

изложба карикатура „Мали Пјер“. Ученица 7-1, Анђела Павловић освојила је трећу 

награду на општини и награђена књигом, дипломом и бесплатном чланском картом за 

билиотека. 

Школско такмичење рецитатора 

На школском такмичењу рецитатора изведеном 26. фебруара 2015. године пред 

четворочланим жиријем у саставу Горана Вукић, дефектолог, Драгана Рашуо, проф. 

српског језика, Тамара Атанасијевић, проф. српског језика и Ксенија Гаћиновић, професор 

разредне наставе наступили су ученици свих млађих разреда.  



Школу ће на Општинском такмичењу представљати: 

1. Maша Ракојевић   1-2 са песмом “Кит“ Љубивоја Ршумовића 

2. Катарина Милосављевић 2-2  са песмом  „ Тајна“ Мирослава Антића 

Од ученика старијих разреда  наступало је шест ученика, а на Општинско такмичење 

одлазе: 

1.Лука Јовичић 5-2 са песмом  „Пример за углед“ Владе  Стојиљковића 

2. Соња Вуковић 7-1 са песмом „Треба ми реч“  Миодрага Павловића 

 

 

Јануар 

 

Општинско такмичење из хемије 

На општинском такмичењу из хемије (22.02. 2015.) чији домаћин је била ОШ „Марија 
Бурсаћ“ нашло се и петоро ученика наше школе. Најуспешнији су били Лазар Чабаркапа 
ученик 7-1 који је заузео друго место те Марко Миленковић (7-3) и Мила Радојевић (8-2) 
који су се пласирали на треће место. 

 

Општинско такмичење из физике 

Деветоро ученика ОШ „1300 каплара“ узело је учешће у општинском такмичењу из физике 
одржаном 07. фебруара 2015. године у ОШ „Ћирило и Методије“. Постигнути резултати 
показују да су школу представили у најбољем светлу.  

Освојена су два прва места (Ана Ћирковић 8-1 и Огњен Марковић 7-1), два друга места 
(Лазар Чабаркапа 7-1 и Миланка Ловић 7-1) те две похвале (Кристина Јовичић 6-1 и Ивана 
Ђурић 6-1) 

 

 



Светосавски квиз 

У правој такмичарској атмосфери којој је допринео и велики број навијача, одржан је први 

Светосавски квиз ОШ „1300 каплара“. Дана 28. јануара у школској зборници, за ту 

прилику сценски претвореној у арену знања, три уједначене екипе показале су завидно 

познавање како живота и дела првог српског просветитеља тако и општих културних и 

црквених прилика у држави Немањића. 

Водитељ програма био је Ђорђе Ћирковић, ученик 8-2, а подршку је пружио трочлани 

жири у саставу Марина Цветановић, Тамара Анастасијевић и Марко Пиштало. 

За нијансу боља од осталих била је екипа ученика 7-2 коју су чинили Уна Станковић, 

Алекса Тривић и Иван Вен. 

Овом приликом победницима честитамо на успеху, а свим учесницима на залагању и фер 
борби. 

 

Свечано обележавање школске славе 

Пригодном свечаношћу уз претходно ломљење славског колача, у нашој школи обележен 

је дан Светог Саве, првог српског архиепископа и просветитеља. Велики број ученика, 

родитеља и пријатеља школе уживао је у културно – уметничком програму који су 

заједничким трудом осмислили и извели наставници и ученици школе „1300 каплара“.  

На приредби је изведена представа „Златно јагње“ коју је у целини поставила наставница 

Драгана Рашуо док су носиоци главних улога били ученици 5-2. Ефектну сценографију 

обезбедили су наставница техничког образовања, Бранкица Димић и наставник ликовне 

културе, Душан Атанацковић. Координатори приредбе били су Тамара Анастасијевић и 

Марина Цветановић.  

 

 



Изложба о Светом Сави у холу школе 

Уочи школске славе, Светог Саве, наставница верске наставе Ивана Антонијевић у холу 

школе приредила је занимљиву изложбу о Светом Сави и династији Немањића којој је 

први српски архиепископ припадао.  

 

Читамо о Светом Сави 

Са жељом да се прослава Светог Саве не заврши пригодном свечаном приредбом, ове 
школске године је тим за културне активности школе први пут организовао Светосавске 
дане. Идеја је била да се што већи број ученика укључи у разне ликовне, литерарне, 
рецитаторске, историјске и друге активности и да се о Светом Сави чита, разговара, машта 
и пева, да се праве изложбе ликовних радова и учествује у квизу знања. 

Дана 28. јануара одржана је радионица „Читамо о Светом Сави“. Окупљени ученици од 1. 
до 6. разреда су два школска часа читали предања, приче и песме о нашем првом 
просветитељу. У пријатној атмосфери, ђаци су се надметали ко ће лепше да прочита, ко ће 
боље да протумачи идеје и поруке књижевних дела о Светом Сави. У занимљивом и 
садржајном разговору сви ученици су активно учествовали, уживали у дружењу, 
прелиставали монографије које ће читати кад буду старији. Ученицима је у реализацији 
овог тематског двочаса помогла наставница Тамара Анастасијевић. 

Светосавски дани као мозаик разноврсних, садржајних програма и активности заслужују 
да постану традиционални. 

 

Ликовна радионица  на тему Свети Сава 

Дана 30. јануара 2015. године одржан је низ ликовних радионица на тему живота и дела 

Светог Саве. Ученици млађих разреда и продуженог боравка изложили су најуспешније 

радове на паноима учионица и хола, а ученике старијих разреда је наставник ликовне, 

Душан Атанацковић, упознао са техникама сликања и цртања које нису до сада користили. 

 

 



Децембар 

 

Други број школског листа „Каплари“ 

Пред сами крај првог полугодишта школске 2014/2015 новинарска секција ОШ „1300 

каплара“ коју води наставник историје Марко Пиштало обрадовала је читаоце новим 

издањем листа  „Каплари“. Имајући на уму интересовања једног основца, вредни мали 

новинари између корица су спаковали занимљив садржај у виду вести из школе, 

литерарних остварења ученика, занимљивих текстова, забавних главоломки те школског 

хумора. Излазак наредног броја планиран је за друго полугодиште.  

 

Новогодишња забава у школи за ученике 5. и 6. разреда 

Дана 29.12.2014. године у холу школе, од 18 до 22 часа, одржана је Новогодишња забава за 

ученике 5. и 6. разреда. 

У изврсној организацији која је подразумевала дружење и забаву уз актуелне и евергрин 

хитове домаће и стране музике пажљиво одабране од стране уходаног ди-џеј тима наши 

ученици осећали су се пријатно и опуштено толико да није било оних који су седели. 

 

Прослава Нове године у школи  за ученике од 1. до 4. разреда 

Дана 30.12.2014. године у нашој школи организована је Новогодишња приредба за ученике 

од 1. до 4. разреда, као и за предшколце - будуће ђаке прваке. 

 

 

 
 



Најраспеваније одељење 

Општинско такмичење за „Најраспеваније одељење“ је одржано у среду, 17. 12. 2014. 
године у Музичкој школи „Владимир Ђорђевић“. Ученици наше школе, одељење 4/1, су 
поделили друго место на општини. 

Изложба „Рат и плакат 1914 - 1918“ у Музеју примење уметности  

Дана 11. 12. 2014. године, ученици осмог разреда наше школе у пратњи наставника 

историје, имали су прилику да на веома занимљив начин стекну увид у, до сада непознату 

димензију Првог светског рата – ратну пропаганду. Први светски рат је био рат плаката. 

Штампа је доносила информације, а широку подршку друштва обезбеђивао је плакат, 

једини начин да се комуницира са ширим слојевима друштва. На тај начин плакати постају 

својеврсно сведочанство о времену у којем су настали 

Акција РТС-а "Школама у походе" и у нашој основној школи 

У среду 03.12.2014.године,нашу школу је посетила и снимила екипа РТС-а у оквиру акције 

"Школама у походе". 

Након разговора са директором и библиотекаром школе, о школи, наградама, 

такмичењима, резултатима, садашњим активностима и будућим плановима, снимљен је 

програм који је припремила драмска секција школе у част нашег познатог песника Душана 

Радовића и обележавања 30 година од његове смрти. 

Акција РТС-а и удружења „Школама у походе“ из Београда већ дуги низ година организује 

културне манифестације у част српских писаца песника и њихових јубилеја. До сада су 

низом активности у бројним школама у нашој земљи, као и у Републици Српској, Црној 

Гори, Аустрији, Немачкој, Русији, Француској и другим земљама у којима живи наша 

дијаспора, обележили јубилеје у част Десанке Максимовић, Бранка Ћопића, Бранка 

Миљковића, Душка Радовића, Николе Тесле и, неколико пута, Мирослава Мике Антића. 

Племенита мисија овог удружења и њихов главни циљ јесте представљање, унапређење и 

заштита културне баштине, као и подстицање младих на разумевање значаја и неговање 

културе. 



Чланови Удружења су еминентни српски културни ствараоци: Љубивоје Тадић, Љубивоје 

Ршумовић, Перо Зубац, Радомир Андрић, Горан Лазовић и други, а почасни члан је Е. А. 

Јевтушенко. Ово удружење је поклонило школским библиотекама на хиљаде књига 

сарађујући са Првим програмом Радио Београда у акцији "Књига солидарности", 

предложило је бројне учитеље, наставнике и директоре за награду "Најдражи учитељ", а за 

свој рад је већ овенчано бројним признањима, од Плакете Удружења књижевника Србије 

до Златне медаље "Сергеј Јесењин" која је Удружењу припала за објављивање поетских 

књига "Кад порастем бићу дете" и "Сузе су зној од ока" која је наставак чувене књиге 

"Оловка пише срцем", а сачињена је од дечјих смисленица и мудрости. 

Посета фестивалу науке 

Међу 26 хиљада посетилаца овогодишњег, осмог по реду Фестивала науке (4-7.12.2014), 

нашло се и стотинак ученика основне школе "1300 каплара" заједно са осам предметних 

наставника. У несвакидашњем амбијенту показано им је како се уз помоћ необичних 

научних експеримената школско градиво може учинити приступачнијим и занимљивим. 

Такође, ако је било оних који су сумњали у плесање пламена у ритму музике, у могућност 

уништавања непријатељске флоте уз помоћ огледала или низ других, само наизглед 

невероватних ствари, чак 550 научника из разних области, потрудило се да на 

најзанимивији могући начин њихове сумње распрши. 

Насмејана лица, зачуђени погледи те блицеви или препознатљиви звук фотографисања 

указивали су на то да је програм Фестивала и те како атрактиван и примамљив. Није 

сметала ни огромна гужва која је владала на месту дешавања јер је добра организација и 

ангажовање великог броја младих и надахнутих демонстратора учинила да се све одвија у 

најбољем реду. 

Иако је за место дешавања одређен Цептер Експо Центар (некадашња РК Клуз) и 

Студентски културни центар, кроз разговор одушевљених ученика и наставника школе 

"1300 каплара" део Фестивала науке пренесен је и у аутобусе којима су се враћали, а о 

њему се разговарало и наредних дана. 



Новембар 

 

Обележавање Дана школе 

Дан школе је свечано обележен приредбом одржаном 15. новембра 2014. године. Приредба 

је подразумевала најзанимљивије наступе деце од првог до осмог разреда. Тимски рад 

великог броја наставника школе и њихов подстицајни рад са децом резултирали су 

успешном приредбом на којој су до изражаја дошли таленат и креативност наших ученика. 

Координатор приредбе била је наставница Ксенија Гаћиновић.  

Успех на Светском такмичењу у џез балету одржаном у Пољској 

Ученица првог разреда наше школе,  Нађа Лукић, освојила је две златне медаље и једну 

сребрну на светском такмичењу у Пољској у дисциплини џез-балет. 

 

 

Октобар 

 

Час историје на отвореном 

Дана 30. октобра 2014. година, група ученика седмог и осмог разреда у пратњи наставника 

учинила је посету Новом гробљу, тачније посећена су гробна места српских великана чије 

деловање се везује за време Првог светског рата.  

Тема Првог светског рата, поред тога што представља део школског градива за ученике 

осмог разреда, добија на актуелности и тиме што ове године обележавамо и јубилеј - сто 



година од избијања Великог рата, како су га савременици називали. Обилазак је био 

замишљен тако да су интересне тачке (гробна места Николе Пашића, Милунке Савић, 

Живојина Мишића, Радомира Путника те две костурнице, српских и руских ратника 

страдалих у сукобу започетом 1914.) обилажене у пратњи локалног водича који је давао 

основне информације, а онда би наставник историје, Марко Пиштало говорио детаљније о 

догађајима и личностима прилагођавајући излагање нивоу знања ученика и повезујући га 

са оним што представља тзв. школски део обухваћен прописаним програмом.  

Дакле, поред јубиларног који је био иницијални мотив за извођење посете никако није 

занемарен ни аспекат педагошког па је ова посета искоришћена као својеврсна платформа 

на којој ће се на један занимљив и врло конкретан начин ученицима пренети знање 

потребно не само за школу него и за један исправан начин размишљања који би требало да 

одликује сваког образованог и самосвесног члана друштва 

Традиционални јесењи крос 

Традиционално, сваке године, у оквиру наше школе одржава се јесењи крос. Ученици од 
петог до осмог разреда, са својим одељенским старешинама иду у Звездарску шуму, где се 
спремају за почетак кроса. Сваки разред трчи одвојено, као и девојчице и дечаци. Прво 
трче девојчице петог разреда, па дечаци петог, и тако све до последњих тркача – дечака 
осмог разреда. Трчи се по уској шумској стази, а на сваком месту где се пут рачва, стоје 
наставници који усмеравају учеснике трке. Све је савршено организовано, око чега су се 
побринули наставници наше школе. На крају стазе стоји наставник којем ученици педају 
папириће са њиховим именима због евиденције о месту које су заузели. По завршетку 
кроса сви се окупљају на месту месту где су се састали на почетку, и онда следи додела 
медаља. На овогодишњем кросу који се одржао 9.10.2014., a медаље су освојили: 

 

РАЗРЕД МЕСТО ДЕВОЈЧИЦЕ ДЕЧАЦИ 

V2 

V2 

V3 

Прво 

Друго 

Треће 

Јована Кнежевић 

Марија Ерић 

Марина Милинковић 

Миле Бујановић 

Давид Милошевић 

Александар Лаловић 



VI1 

VI2 

VI3 

Прво 

Друго 

Треће 

Остојић Нина 

Драгана Тодоровић 

Соња Станковић 

Предраг Грбовић 

Урош Јовановић 

Михаило Костић 

VII3 

VII2 

VII1 

Прво 

Друго 

Треће 

Хелена Малетић 

Уна Станковић 

Миланка Ловић 

Дарко Болдорац 

Шућури Дурмиши 

Светислав Ђукић 

VIII1 

VIII2 

VIII1 

Прво 

Друго 

Треће 

Милица Кикић 

Мила Радојевић 

Ања Остојић 

Вељко Спасојевић 

Христан Миликић 

Слађан Милишић 

 

Европска недеља програмирања у нашој школи 

ОШ „1300 каплара“ узела је учешћа у обележавању Европске недеље програмирања и то 

кроз реализаију следећих активности: 

- 15. 10. 2014. год. са почетком у 13:30 часова, наставник информатике и рачунарства, 

Горица Станојевић одржала је радионицу на тему „Програмирање у Екселу, примена у 

обради података. 

- 17. 10. 2014. год. са почетком у 17 часова студенти Електротехничког факултета из 

Београда одржали су радионицу за ученике и родитеље на тему „Интернет 

прислушкивање, знам ко ти гледа профил“ 

 

 
 



Изложба поводом 150 година рођења Бранислава Нушића 
 

Поводом 150 година од рођења Бранислава Нушића, у нашој школи је постављена 
пригодна изложба. На изложби су приказане репродукције фотографија, карикатура 
чувеног писца, као и плаката и сцена из позоришних представа. 

 

Дечија недеља 

Ове школске године Дечија недеља реализована је у периоду између 06. и 12. октобра 

2014. године, а на ликовном конкурсу „Моја породица“ ученица Марија Писарић (5-2) 

освојила је другу награду на општинском конкурсу. Додела награда одржана је у 

библиотеци „Бранко Миљковић“ 06. октобра чиме је отпочела прослава Дечије недеље на 

Звездари. На градском конкурсу који су организовали Пријатељи деце Београда рад 

Марије Ерић, ученице 5-2 наше школе награђен је наградом за треће место.  

Промоцији књиге „365 језичких цртица“ у библиотеци „Бранко Миљковић“ 08. октобра 

присуствовали су ученици петог разреда док су на Плесном фестивалу одржаном у 

четвртак 09. октобра на тргу испред Градске општине Звездара нашу школу представљали 

ученици трећег и четвртог разреда.  

 

Септембар 

Приредба у част нових ђака – првака 

Прва културна манифестација у школској 2014/2015 години одржана је 01. септембра 2014. 

године у част нових ђака – првака. Реализовали су је ученици петог разреда уз помоћ 

својих наставница Ирене Стефановић и Весне Андрић.  

 

 


