
 
Душанка Симеуновић, наставница руског језика, проглашена је за 
наставника године 2018. на међународној олимпијади „Лик 
Русије – 2018.“ од стране  Руске школе, са којом традиционално 
већ годинама сарађујемо. 
 
 
Жељана Вуканац, наставница српског језика, на регионалном  
фестивалу „Слово Горчина” добила је награду „Мак Диздар” за 
прву необјављену збирку песама младих до 30 година под 

називом „Простори“. Поред новчане 
награде, колегиница је добила и статуету  
и објављивање збирке која ће се 
промовисати  на фестивалу следеће 
године  у Стоцу у Херцеговини. 

 
 
Ивана Косановић, наставница српског језика, која је била са Комисијом за КЈД реализатор представе поводом 
дана школе „Мит о птици“, дала је свој уметнички допринос и ван школе у области експерименталног филма. 
Током јула 2018. дала је интервју, који је објављен у часопису „Жене - филмске уметнице“са седиштем у 
Берлину, који излази онлајн, два пута годишње и представља 10 изабраних филмских уметница из целог 
света. Све похвале колегиници за уметничко ангажовање и стваралаштво које нас инспирише. 
(link:https://issuu.com/womencinereview/docs/special.edition/176) 

 
 



Тања Њаради, наставница математике, која већ годинама у раду користи савремене технологије, урадила је  
први дигитални уџбеник за 5. разред,одобрен од стране МП, који је објављен код издавачке куће 
„Герундијум“. 
 
 
Драгана Пејчић, учитељица, на крају сваке године, већ више од 10 година, обрадује нас часописом који издаје 
са својим одељењем. Ове године одељењски лист носи име „Глиша“. 
 
У периоду од 13. до 18.12.2017. школа је била обухваћена спољашњим вредновањем. 
Чланови тима, који је вредновао наш рад, били су: Гордана Чукурановић - руководилац тима, Љерка 
Ђорђевић, др Драган Банићевић и Милан Јоксимовић. Квалитет свих области дефинисаних Стандардима 
квалитета рада установе оцењени су највишом оценом – 4. 
Поносни смо  и срећни што је дугогодишњи рад и труд наших наставника и свих запослених препознат и 
вреднован, као и изузетна сарадња са родитељима и сарадницима из локалне заједнице. 
 
 
Ива Јаковљевић, ученица 4-3, на међународном такмичењу из енглеског језика (Wilkommen), освојила је прво 
место и наградно путовање у Беч. 
 
Лана Милетић, ученица 4-2, освојила је специјалну награду на светском такмичењу ликовних радова у 
Кангави у Јапану у конкуренцији 21411 радова из 87 земаља света. Такође, поводом 25. годишњице 
постојања Светског дечјег такмичења у сликању, Лани је додељена специјална награда као једној од 10 
награђених из читавог света (од тога три су из Европе) у конкуренцији 19173 рада из 82 земље света. 
Поред овога, ова млада, талентована ученица добила је награду и из Женеве, где је њен рад номинован за 
осликавање Дечје болнице у изградњи (у конкуренцији радова из 81 земље). 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сарадња са родитељима 
Из године у годину трудимо се да унапредимо сарадњу са родитељима, проналазећи нове облике и видове.  
У току ове школске године, око 112 родитеља је присуствовало на 117 часова,  а 23 родитеља на часовима ОС 
представило је своје занимање.  
Др Татјана Ћирковић Митровић, са Института за шумарство, учествовала је у реализацији пројекта ученика 
3.разреда, под називом „Шуме“.  
Ана Младеновић, родитељ ученика 3-2, написала је за школски лист „Петља“ текст у коме је изнела своја 
искуства са часа ликовне културе, на коме је активно учествовала.  

 
 

  



 
Тематска предавања МУП-а 
 
Током школске године, МУП је континуирано 
сарађивао са школом. Ученицима (и родитељима) 
презентовао је бројне превентивне теме - 
Безбедност у саобраћају, Превенција наркоманије, 
Дигитално насиље, Превенција малолетничке 
делинквенције... на часовима ОС и трибинама за 
родитеље, кроз пригодне презентације и одговоре 
на бројна питања наших ученика и млађих и 
старијих разреда( као и њихових родитеља). Са 
сарадњом у оквиру ЛЗ настављамо кроз разноврсне 
активности, које ће обухватати и надаље 
ангажовање Полицијске управе града Београда. 
 
Сарадња са Америчким културним центром 
  

Сваке године наши ученици одлазе у Амерички 
културни центар где им домаћини приреде 
радионице на којима се вежба енглески језик. 
Међутим, ове године су понудили ученицима да 
присуствују предавању које је одржао изворни 
говорник енглеског језика. Наставнице су се двоумиле 
да ли ће ученицима бити занимљиво понуђено 
предавање о националним парковима САД-а и да ли је 
само предавање начин да се учи језик. Ученици су 
ипак отишли и, на велико задовољство наставница и 
домаћина, посета је била више него успешна! 
Предавање је било интересантно, сликовито, 
динамично, поучно и трајало сат времена дуже од 
предвиђеног. Наши ученици су учествовали скоро 

равноправно са предавачем. Четвртаци, петаци, седмаци и осмаци су испитивали, одговарали, закључивали и 
коментарисали на задату тему.  
Сви смо били поносни на њихово познавање природних лепота, али посебно на њихово самоуверено 
владање енглеским језиком.  

 
 
Десет година смо „Школа без насиља“ 
 
Пре 10 година наша школа се нашла у групи од 26 школа које су прве 
добиле плакету „Школа без насиља“. Признање које смо добили 
обавезало нас је да стално планирамо нове активности којима се 
трудимо да насиља у школи буде мање.У том циљу, поред осталих 
активности,  30.5.2018. реализовали смо радионицу / интерактивну 
представу за ученике и родитеље 6. и 7. разреда под називом:  
„Насиље-а насиље нема оправдања“ уз дискусију, пројекат глумца 
Зијаха Соколовића. Утисци и евалуација након представе били су 
изузетни и у наредном периоду планирамо наставак сарадње. Прва 
смо школа у којој је реализован овај пројекат који је добио награду 
Европске Уније, за најбољи превентивни програм. 
 

 
 



 


