
Летопис за школску 2017/2018. годину 

Септембар 

Свечани пријем првака  

Свечани пријем првака одржан је у четвртак 31.8.2017. године у 18 часова, у холу наше 
школе. Тим поводом, ученици петог разреда приредили су својим маленим другарима 
разноврстан и занимљив програм у коме су уживали не само прваци већ и њихови родитељи, 
баке и деке. Након приредбе, учитељице Славица Бркић и Орнела Маслеша пожеле су 
добродошлицу својим ђацима и повеле их у њихове учионице. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пилот пројекат е-Просвета 

          Пилот пројекат  е-Просвета, односно е-Дневник, почео je  да се реализује  1. септембра 
2017. године у 60 од 1800 основних школа у Србији, међу којима је и ОШ ''1300 каплара“. Током 
године биће обухваћено 200 школа у земљи.  

Од дванаест основних школа на Звездари, три школе су у пројекту е-Дневник, где је 
папирни  дневник замењен електронским. За чланове колектива наше школе ово је велика част и 
признање, али и велика одговорност, с обзиром на то да су пионири у реализацији веома важног 
пројекта који је од  стратешког значаја за даљи развој школства у Србији. 

За тридесет и пет наставника  ОШ ''1300 каплара“ обуку на пројекту е-Дневник држао је 
тренер Министарства просвете. Он је том приликом нагласио да ће електронски дневник 
омогућити свим наставницима, разредним старешинама и директорима брже и једноставније 
вођење евиденције о ученицима, као и бољу информисаност родитеља. Електронски дневник ће  
пружити могућност увида у информације у тренутку њиховог настајања и смањити могућност 
грешке и субјективности у оцењивању.  

Пројекат  е-Просвета је стратешки пројекат Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и Владе Србије. Након пилот пројекта, сервис ће постепено бити доступан свим основним 
и средњим школама у Србији. 
 



Програм Основи безбедности деце 
 

У нашој школи се од  1. септембра 2017. године реализује програм „Основи безбедности 
деце“ , чији је примарни циљ превенција, као и  стицање нових и унапређење постојећих знања, 
вештина и ставова ради подизања безбедносне културе ученика. 

Ученици четвртог и шестог разреда наше школе једном месечно имају предавања на 
различите теме о безбедности у саобраћају, штетном утицају дроге и алкохола, опасностима које 
их вребају на интернету и друштвеним мрежама. Теме разговора са ученицима су и насиље као 
негативна друштвена појава, затим превенција и заштита деце од трговине људима, као и шта је 
неопходно предузети у заштити од пожара и природних непогода. 

Програм „Основи безбедности деце“ реализују предавачи који поседују знања и вештине 
из области које се изучавају и који су запослени у Министарству унутрашњих послова. 

 

 

 
 
Државно првенство у веслању 
  

У суботу, 16.09.2017., одржано је једно од најбитнијих такмичења у веслању - државно 
првенство. Првенство је одржано на Ади Циганлији, једном од највећих веслачких центара на 
Балкану. Пионирски осмерац веслачког клуба „Црвена Звезда“ је, уз доста уложеног труда и рада, 
освојио сребрну медаљу. Међу освајачима сребрне медаље налази се и ученик 8-3 наше школе, 
Матија Мушкатировић. 

 

 



Ноћ истраживача 
 

Европска ноћ истраживача је догађај посвећен популаризацији науке и учењу кроз забаву. 
Ово је јединствена прилика да се упознају истраживачи, да се са њима разговара и сазна шта они 
заиста чине за друштво, на један интерактиван начин. 

Ноћ европских истраживача се одржава сваке године широм Европе и суседних земаља 
последњег петка у септембру. Ове године, Ноћ истраживача је одржана у петак 29. септембра у 
преко 250 градова. Ноћ истраживача је подржана од стране Европске комисије у оквиру Марија 
Склодовска-Кири акције, који представља програм Европске уније за јачање европске 
истраживачке каријере. 

Ученици 8-2 и 8-3, заједно са одељењским старешинама Милованом Никшићем и Лолом 
Миловановић, су и ове, као и претходних година, посетили Ноћ истраживача. Неке од лoкација су 
биле Калемегдан, Француски културни центар, Галерија науке и технике, Научни клуб. 

 

 
 
 

Октобар 

Пројекат Мобилни едукативни саобраћајни полигон 

Дана 04.10.2017. године удружење „Саобраћајни активизам“ је у сарадњи са ГО Звездара 
спровело едукацију ученика наше школе од 1. до 4. разреда у оквиру пројекта „Мобилни 
едукативни саобраћајни полигон“. Пројекат је усмерен ка унапређењу безбедности саобраћаја на 
територији општине. Едукација је обухватила предавање и разговор са децом на тему 
безбедности у саобраћају и активно учествовање ђака на полигону. На крају едукације ученици су 
добили информаторе у облику возачких дозвола, као потврду да су успешно савладали обуку. 
 

 
 



Обележавање Дечје недеље у нашој школи 

У понедељак 2. октобра, у библиотеци-галерији 
„Бранко Миљковић“, у Булевару краља Александра, 
одржано је ОТВАРАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ изложбом 
радова са ликовног конкурса „Ја и моји пријатељи 
свих генерација“. Отварање је улепшано уметничким 
програмом: перформансом „Шешири“ као и песмом 
„Немој да бригаш“ у извођењу хора Дневног боравка 
„Наша бајка“. Ученица петог разреда наше 
школе, Софија Сарјановић, учествовала је на овом 
конкурсу и освојила је 1. место. Проглашење 
победника и додела награда прошли су уз лепо 
дружење деце, наставника, родитеља и организатора. 

 

Дружење са бакама и декама 
 

Музичка радионица 

 

 

 

У уторак 3.октобра, у оквиру Дечје недеље, у 
нашој школи је организовано дружење 

ученика млађих разреда са бакама и декама. 
У фискултурној сали, унуци су са својим 

најдражим прелазили полигон и заједно 
долазили до циља. 

  

У среду 4. октобра, у Музичкој 
школи "Владимир Ђорђевић", 

ученици 2/1 разреда 
присуствовали су музичкој 

радионици, са циљем неговања 
музичких и естетских вредности 

код најмлађих. 

 

Плесна радионица 
 

Трибина "Отворено о свему" 



 

 

У четвртак 5. октобра, у ОШ "Вељко 
Дугошевић",одржана је плесна 

радионица у сарадњи са плесним клубом 
"Салса Примера". У ревијалном делу 

учествовали су ученици 4/2,са 
учитељицом Весном Андрић. Ученици су 
се представили руским плесом "Тројка". 

  

У петак 6. октобра, у Великој сали Градске 
општине Звездара, одржана је трибина за 
младе „Отворено о свему“ у сарадњи са 

Саветовалиштем за младе Дома здравља 
Звездара. Ученици петог разреда су са 

наставницом Надом Јелић присуствовали 
овој трибини. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Јесењи крос  
 

У нашој школи је 2. октобра и ове године одржан традиционални Јесењи крос. За млађе 
ученике такмичење је било организовано у школском дворишту у 10 часова, док су се старији 
такмичили у прелепом амбијенту Звездарске шуме са почетком у 12 часова. Ученици су се 
одазвали у великом броју, јер је ово била лепа прилика да се баве спортом и друже. Победници су 
били сви они који су дошли да трче, а најбржи ученици су заслужено добили медаље. 

 

 
 



Резултати Јесењег кроса: 
 
Пети разред 
Девојчице: 

1. Дина Савић, 5/1 
2. Петра Глушац, 5/1 
3. Софија Сарјановић, 5/1 

Дечаци: 
1. Андреј Кубат, 5/2 
2. Сава Мијаиловић, 5/2 
3. Андрија Павловић, 5/1 

 
Шести разред 
Девојчице: 

1. Маша Романић, 6/2 
2. Марина Младеновић, 6/1 
3. Нађа Стојановић, 6/2 

Дечаци: 
1. Лазар Писарић, 6/2 
2. Милош Бркић, 6/1 
3. Милош Карапанџић, 6/2 

 

Седми разред 
Девојчице: 

1. Ива Ћурчић, 7/2 
2. Јелисавета Ћукић, 7/1 
3. Сара Стојановић, 7/3 

Дечаци: 
1. Лука Марковић, 7/2 
2. Стефан Дурмиши, 7/1 
3. Душан Николић, 7/2 

 
Осми разред 
Девојчице: 

1. Јована Кнежевић, 8/2 
2. Тамара Младеновић, 8/3 
3. Софија Мазреку, 8/1 

Дечаци: 
1. Сава Станковић, 8/3 
2. Сретен Алексић, 8/3 
3. Милован Ивковић, 8/3 

 

 
 
 



Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 
 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату обележава се 21. октобра у спомен на 
велико стрељање родољуба у Шумарицама 1941. године. Због неколицине убијених и рањених 
Немаца, немачке власти су одлучиле да за једног свог убијеног стрељају 100 српских цивила, а за 
једног рањеног – наших 50. Тог тужног дана, десило се највеће масовно стрељање српских цивила, 
којих је било преко 2000, а међу њима и више од 200 ученика Крагујевачке гимназије. 

О овом догађају, једна од наших најпознатијих песникиња, Десанка Максимовић, написала 
је песму под називом „Крвава бајка“, која је постала велики симбол страдања српске деце у 
Другом светском рату! Такође, из овог периода датира и једна штура порука која је најпотреснија 
од свих. Књиговођа Јаков Медина, који је стрељан 20. октобра, кратко је написао: "Лебац сутра 
немојте послати". 

Ученици наше школе су се овог тужног дана упознали са страдањима њихових вршњака у 
Другом светском рату, гледајући одломке из веома поучног филма "Крвава бајка ". Након тога,  
направили су пригодни пано. 
 

 
 
 
Наша школа отворила врата предшколцима 
 

У оквиру пројекта рационализације мреже школа, ОШ 
„1300 каплара“ је уступила део простора ПУ „Звездара“, 
предшколцима из вртића „Зора“. 

Тим поводом, у понедељак 23.10.2017. године, наши 
гости били су министар просвете, науке и технолошког развоја 
Младен Шарчевић, градоначелник Београда Синиша Мали , 
помоћник министра за предшколско и основно образовање и 
васпитање Весна Недељковић, градски секретар за образовање 
и дечју заштиту града Београда Славко Гак, подсекретар за 
образовање и дечју заштиту Игор Раичевић и председник 
општине Звездара Милош Игњатовић. 

Наша школа је прва београдска школа која је отворила 
врата предшколцима, па у две учионице од тога дана иде 30 
предшколаца, који ће следеће године постати и наши ђаци. 



   

 
 
„Кључ је у књигама!“ – посета Сајму књига 
 

И ове године, ученици седмих и осмих разреда наше школе посетили су Међународни 
београдски сајам књига, 62. по реду, чији је слоган био: „Кључ је у књигама!“.  Они су са својим 
наставницама српског језика и књижевности Бранком Текић и Бојаном Живановић у уторак, 24. 
октобра 2017. године присуствовали највећој културној манифестацији у региону. Ово је за њих 
била прилика да на једном месту обиђу велики број издавача и упознају се са актуелним ауторима 
и насловима домаће и светске књижевности. 

Посета Сајму књига имала је за циљ да, у време бурног развоја технике и технологије,  
укаже нашим ђацима на значај неговања љубави према књизи и тако их заинтересује за читање. 
Такође, успостављена је и сарадња са великим бројем издавачких кућа и уговорене су промоције 
и изложбе дечјих књига, као и гостовања неколико наших најпознатијих и деци најзанимљивијих 
писаца. 

Упркос кишном дану, наши драги школарци су се одазвали у великом броју. Провели су 
неколико сати у разгледању и одабиру књига по свом укусу и вратили се кући пуни утисака. 
 
 
Градско такмичење у пливању 

 
На Градском такмичењу у пливању, које је одржано 31.10.2107. године, нашу школу је 

представљало петоро ученика: Сара Живковић, Маша Романић, Теодора Малетић, Ива Ћурчић и 
Сава Мијаиловић. Златну медаљу на 50 метара леђним стилом освојила је Маша Романић, а 
бронзану Ива Ћурчић.  

Честитамо нашим такмичарима! 
 

 



Новембар 
 
Наши ученици на Фестивалу здравља 
 

Ученици четвртог разреда наше школе били су гости дневног листа Политика на 16. 
Јесењем фестивалу здравља. Они су присуствовали радионици за стрип игру која је одржана 3. 
новембра у сали Дома војске Србије. Радионицу на тему „Борба против фалсификованих лекова“ 
водио је Павле Зелић, писац фантастике, по струци дипломирани фармацеут. 

 

 
 

„Недеља науке“ у нашој школи 

У нашој школи се сваког 7. новембра обележава Европски дан науке.  
Ове године, наставници виших разреда започели су 6. новембра тематско планирање под 

називом Недеља науке, којим су обухваћени сви предмети. Ученици су се потрудили да направе 
велики број паноа како би се што више у школи осећао дух науке и како би и млађи узраст био 
укључен.  

 

 



Недеља науке трајала је  до 16. новембра, када су ученици старијих разреда са 
наставницима хемије, физике, историје, географије и математике направили интерактивну 
поставку у кабинету физике и хемије. Тога дана, за време петог и шестог часа, сви ученици, како 
млађих тако и и старијих разреда, могли су да обиђу радионице и погледају занимљиве 
експерименте из физике и хемије и опробају се у решавању задатака из историје и  математике. 
Такође, имали су прилику да погледају и научне филмове из географије и физике, као и низ 
презентација о научницима и њиховим достигнућима.  

 
 
Дан примирја у Првом светском рату  
 

Дана 11. новембра ове године обележено је 99 година капитулације Немачке у Првом 
светском рату. Тога дана, у железничком вагону у Компјену, представници немачких власти 
потписали су документ којим Немачка излази из рата. Куриозитет је да ће исти тај вагон 
искористити и Адолф Хитлер да Француска потпише капитулацију у Другом светском рату 1940. 
године. 

У Републици Србији овај празник се слави од 2005. године. Симбол овог празника у Србији 
је цвет Наталијина рамонда, који је познат и као "цвет феникс" јер се и Србија као феникс вратила 
у борбу, и то успешно, након готово безизлазне ситуације. Поред слике овог цвета амблем је 
сачињен и од траке Албанске споменице. 

Ученици осмог разреда наше школе упознали су се са статистиком страдалих војника и 
цивилног становништва као и последицама овог рата и на ту тему направили пригодан пано. 

  

 
Државно такмичење у пливању 
 
 Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта, Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја, као и Савез за школски спорт Србије организовали су у Крагујевцу 15. 
новембра 2017. године Првенство Републике Србије у пливању. На том такмичењу, Маша 
Романић, ученица 6/2 разреда наше школе, освојила је прво место и златну медаљу у 
конкуренцији ученица шестог разреда, леђним стилом.  

Честитамо нашој Маши која је и ове године представљала своју школу на најбољи могући 
начин! 



 
 
 
Прослава Дана школе 
  

Свечана прослава Дана школе одржана је у среду, 15. новембра 2017. године. Приредба је 
почела у 13 часова у холу наше школе. Дочекали смо наше госте: децу, родитеље, колеге из других 
школа као и наше колеге који су отишли у пензију. 

Након добродошлице и химне школе у извођењу хора, приредбу су отворили наши драги 
предшколци са песмом „Девојко мала“. Наставак програма био је у духу песме и игре: ученици 
првог разреда отпевали су песму „Брате, Перо“ на француском, енглеском и немачком језику, 
драмска секција извела је низ скечева под називом „Пет слика“, а лепота покрета дочарана је у 
плесној тачки „Џексон“. Овај део програма заокружили су ученици другог разреда са тачком 
„Певајмо на језицима наше школе“. 

Други део програма био је у знаку нашег главног града. Чланови драмске секције извели су 
драмску представу о Београду и тиме је обележено 150 година од дана када је кнез Михаило 
Обреновић преузео кључеве града од Турака. Ученици трећег разреда отпевали су песму „У 
Београду“, а затим су се смењивале фолклорне и градске игре употпуњене пратњом хора и 
песмом „Ој Српкињо“, којом је и завршен свечани програм. 

У оквиру наше школе организована је и хуманитарна акција „Чеп у џеп“, као и конкурс 
„Фотографије Звездаре“, те је ово била идеална прилика да се победницима уруче награде. 

 

 
 
 
Светски дан детета 
 

На данашњи дан се обележава годишњица Конвенције о правима детета, и указује се да 
сва деца имају ова Конвенцијом дата права, без обзира на то ко су, где живе, шта им родитељи 
раде, да ли су сиромашни или богати, којим језиком говоре, којој религији или култури припадају, 



да ли имају неке сметње или инвалидитет. Светски дан детета је осмишљен да промовише 
међусобну интеракцију и разумевање међу децом и добробит деце у свету. Овај дан се обележава 
и да би се скренула пажња јавности на обавезе друштва према деци, као и на актуелне проблеме 
са којима се деца суочавају. 

Конвенција о дечјим правима је усвојена од 
стране Генералне скупштине Уједињених нација 1989. 
године, а ратификовале су је 193 земље. Основни 
принципи Конвенције су: 

 право на живот, опстанак и развој, 
 најбољи интерес детета, 
 право на партиципацију, 
 право на недискриминацију. 
У нашој школи је овај датум обележен израдом 

паноа о правима детета и радионицом на часу 
одељењске заједнице. 
 
 
„Тамо где бајке станују“ – посета позоришту 
 

Поводом 14. Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“ у УК „Вук Караџић“, 
ученици првог разреда су у понедељак 20.11.2017. године, у пратњи својих учитељица, одгледали 
представу „У звијезде“ Градског казалишта лутака из Сплита. 

 

 
  
 
Турнир у баскету 
 

У нашој школи је 29. новембра одржан турнир у баскету „3:3“ за ученике од петог до осмог 
разреда. Учествовало је тринаест екипа, од тога две екипе девојчица. У конкуренцији петог и 
шестог разреда најбоља је била екипа у саставу: Милош Бркић, Петар Типшин и Богдан Војводић. 
У конкуренцији седмог и осмог разреда, код дечака, најбоља је била екипа у саставу: Лука 
Марковић, Милош Остојић и Данило Трпковић, а код девојчица екипа коју су сачињавале: Софија 
Мазреку, Андреа Живанчевић и Марија Писарић. 
 
 
 
 



Ђачка песничка сусретања 2017/2018 
  

„Ђачка песничка сусретања 2017/18“ одржана су, традиционално, у библиотеци-галерији 
„Бранко Миљковић“. На школским сусретима младих песника ГО Звездара, 28. новембра 2017. 
године, представило се својим радовима по пет ученика у категорији нижих и виших разреда 
основних школа ове општине. Из сваке школе је одабрана по једна песма у обе категорије која је 
учествовала на општинској завршници 1. децембра, када су и проглашени победници.  

Песме које су се пласирале из наше школе су: 
1. ДЕДА И ЛОПТА, написао Милутин Јефтић, 2/1 
2. ТВОЈЕ ОЧИ, написала Марија Ерић, 8/2 

Ученица осмог разреда, Марија Ерић, освојила је треће место. Честитамо! 
 

 
 
Децембар 
 
Међународно такмичење у синхроном пливању 
 

Првог викенда децембра, на базенима Спортско-рекреативног центра Врачар, одржан је 
18. Кристал куп, једно од престижнијих међународних такмичења синхроног пливања за узрасну 
категорију пионира. Организатор такмичења био је Клуб за синхроно и уметничко пливање 
„Врачар“, а покровитељи такмичења су Секретаријат за спорт и омладину и Градска општина 
Врачар, уз техничку подршку Савеза за синхроно пливање Србије. 

Лара Веселиновић, ученица VI/2 разреда наше школе, члан Клуба за уметничко и синхроно 
пливање „25.Мај“, је уз своје другарице из клуба успела да освоји треће место и бронзану медаљу 
у дисциплини тим, као и треће место и бронзану медаљу у дисциплини комбинација (која је 
посебно занимљива, јер представља спој кореографије, уметности, технике и тактике). 

Ове године, учествовало је 180 такмичара које су чинили чланови 10 клубова из Србије, 
као и тимови из Хрватске, Словеније, Бугарске, Мађарске (једне од значајнијих екипа овог дела 
Европе) и Украјне (једне од најзначајнихих екипа светског ранга). Велики успех је стати раме уз 
раме са најбољима, а још већа част је поделити победничко постоље са њима. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дан Уницефа 
 
 Генерална скупштина Уједуњених нација основала је 11. децембра 1946. године  
међународни фонд за децу и омладину, УНИЦЕФ, који се брине о квалитету њиховог животног 
стандарда. Финансира се у целости добровољним прилозима влада и фондација, као и фирми и 
грађана. У нашој школи, ученици су овај дан обележили израдом пригодног паноа. 
 

 
 
 
Новогодишњи продајни базар 
 

Наши драги основци су у среду, 27.12.2017. године, са почетком у 
12 часова, организовали новогодишњи продајни базар. Може се рећи да 
је то већ постала традиција, коју ученици, али и њихови родитељи, баке, 
деке и сви други који за њега знају, не желе да пропусте. У холу школе 
ђаци су са својим учитељима изложили радове.  

Ако сте нас тог дана посетили, онда сте сигурно могли да видите 
шта су све мале веште руке наших ученика направиле, а ако нисте, 
надамо се да ће макар ове фотографије дочарати атмосферу тога дана. 



  

    

     

       

   

 
 


