
ДОГОДИЛО СЕ… 
 
 
Ове године читав свет је погодила је пандемиjа COVID 19. Настала епидемиолошка ситуација диктирала је и 

појачане мере заштите. Тако смо, одлуком Владе РС, 16.3.2020.  прекинули  редовне доласке у школу. 

Забринутост, збињеност, узнемиреност, несигурност била је присутна и код ученика, родитеља и запослених. 

Почели смо са наставом на даљину. Успостављена је национална платформа за онлајн учење, кренули су 

часови на РТС, наставници су кренули са креирањем дигиталних садржаја, коришћењем различитих 

платформи и алата. Нашли смо се у ситуацији да смо морали брзо једни од других да учимо. Одељењске 

старешине су имале огромну улогу да у посредовању између наставника и породица, пронађу најбоља и 

најефикаснија решења како би се наставио континуитет у раду. За ученике који нису имали могућност да 

прате наставу путем интернета редовно смо штампали материјал за рад(десетак ученика). 

Посебно болан емотивни завршетак школске године имали су ученици 4.и 8.разреда. Завршни испит је такође 

реализован под посебним условима. 

 И у овим тешким условима бринули смо једни о другима. На иницијативу директорке, ОС и стручни 

сарадници су у контактима са родитељима, дошли до сазнања којим породицама је потребна нека врста 

помоћи. Директорка је у сарадњи са Општином и Црвеним крстом Чукарица обезбедила пакете за око 30 

породица наших ученика. Средствима школе обезбеђивали смо основне животне намирнице за поједине 

ученике. Ангажовањем родитеља у неколико одељења обезбеђене су основне животне намирнице, средства 

за хигијену, огрев, интернет.  

Надали смо се да ћемо нову школску годину да кренемо у редовним условима, али нам епидемиолошка 

ситуација налаже да рад прилагодимо комбинујући образовно-васпитни рад, наставимо са наставом на 

даљину и наставом у школи.  

 

 

ERAZMUS+ 

 

Ове године група наставника (Долорес Грбић, Гордана Милић, Нина Васиљевић, Љиљана Вицјан, Јелена 

Живановић, Невена Марковић-педагог) уз сарадњу са директорком школе осмислила је Пројекат са којим је 

конкурисала и прошла код фондације ТЕМПУС. Конкурс је био изузетно захтеван и први корак је био написати 

Европски план развоја за период од 2020-2024. који је усвојио Школски одбор. Сам пројекат је фокусиран око 

идеје да пројектна настава , што је могуће више, постане наша свакодневна пракса. Једна од активности у 

Пројекту је петодневна посета, чланова тима, школи у Шведској, са циљем праћења наставе и размене 

искуства. Надамо се да нови талас неће одложити наше пројектне активности и да ћемо у наредне две године 

унапредити пројектну наставу у нашој школи. 

 

 

 

ПОСЕТА ГОСТИЈУ ИЗ ЈЕРМЕНИЈЕ   

 

У оквиру десетогодишње сарадње са НАНСЕН дијалог 

центром у школи реализујемо активности са циљем 

мировног образовања. Ове године имали смо посету 

гостију  из Јерменије за које смо реализовали низ 

занимљивих активности. Ученички парламент уз 

учешће групе родитеља реализовао је радионицу 

Толеранција, коју су осмислиле и реализовале Бисерка 

Станчевић-наставник грађанског и Невена Марковић-

педагог. Час у 4-1 који је реализовала Љиљана Вицјан 

на тему: Баш је добро што смо различити, изазвао је 

одушевљење код гостију и сарадника из београдске канцеларије НАНСЕН-а. Посебно емотиван сусрет је био 

када је дошла бака, ученика 3-5, која годинама живи у Београду, а пореклом је из Јерменије. Сусрет са 



гостима и домаћинима протекао је у дивној атмосфери, стручној размени и идејама и плановима за наставак 

сарадње. 

 

                 

                                
 

 

БАШ ЈЕ ДОБРО ШТО СМО РАЗЛИЧИТИ 

У време пандемије, појединим наставницима  није мањкало мотивације да се укључимо и пријавимо на 

Конкурс Министарства у оквиру Пројекта : “Подршка ЕУ Србији у управљању миграцијама-МАДАД 2”. Тим у 

саставу: Драгана Пејчић, Ксенија Јовић, Луција Рогановић и Љиља Вицјан, на челу са директорком школе, 

осмислио је пројекат “Баш је добро што смо различити”. Комисија МПНТР је одобрила пројекат и за 

реализацију активности обезбедила средства у износу од 620 000 динара. 

 

ПРОЈЕКАТ “БРЗО ЧИТАЊЕ”  

 

У сарадњи са Општином Чукарица и организацијом 

Urban Rights, а у оквиру пројекта - Фестивал знања, 

током првог полугодишта је организовано у нашој 

школи за ученике 5. 6. и 7.разреда, као и за њихове 

родитеље предавање –Научите како да учите, 

29.10. а онда је након провере брзине читања 

ученика, селектовано 28 ученика (6 недеља по 2 

часа, током новембра и децембра 2019.) ,који су 

добили бесплатну обуку Брзог и ефикасног читања, 

ради лакшег и ефикаснијег учења, као и већег 

степена разумевања прочитаног. Водитељи 

семинара били су : Душко Трајковић и Бобан Стојанов.   

 Циљ пројекта је промовисање и развој интелектуалних способности младих. Полазници наше школе 

показали су видан напредак и очекујемо да ће то применити у даљем школовању.  



 

                

 

 

МАГИЈА ЈЕ У РУКАМА НАСТАВНИКА  

 

Током ванредне ситуације Надел и Организација за развој каријере и 

омладинског предузетништва “ Conneating” у сарадњи са 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Заводом за 

унапређивања образовања и васпитања и уз подршку Америчке 

агенције за међународни развој (USAID) расписала је Конкурс за 

избор најбољих примера наставе на даљину : Магија је у рукама 

наставника. На конкурсу је учествовало 700 радова из основних и 

средњих школа широм Србије. Стручни жири је изабрао 20 радова 

који су ушли у најужи избор и који ће се наћи у бази и бити 

објављени у публикацији и на сајту ЗУОВ-а. Међу њима се нашао и 

час наше учитељице Луције Рогановић Стефаново дрво, а час-Дан 

планете земље, који је осмислила учитељица Марија Перић, освојио 

је 3. награду.   

Ово је одличан начин да се подрже и промовишу они који примењују 

иновативни приступ у настави, они који су отишли корак даље како 

би својим ученицима учење учинили занимљивијим. Ми смо 

поносни на наше учитељице и захвални што промовишу углед школе 

на најлепши и најбољи начин, утолико пре што су од свих приспелих 

радова награђени радови из 3 средње и 2 основне школе. 

 

                     
 

 

 



 

ГЛИША  

 

Пандемиjа није спречила учитељицу Драгану Пејчић да као и до 

сада на крају школске године објави одељењски лист “Глиша”. 

Радови и цртежи су слати електронски а учитељица их је 

објединила у дивну успомену. Измамила нам је осмехе, по коју 

сузу у оку, а њени ученици ће вредност овог листа вероватно 

схватити много година касније. 

 

БАКАМА У ЧАСТ 

Дана 11.3.2020. са ученицима II2  учитељица Сања Илић Јохана 

припремила је  пригодан програм  нашим  драгим  бакама. 

Било је ту и рецитовања, певања, смеха, а пала је и по нека суза 

радосница.  Једном  речју, било  је дирљиво. Ево неких од 

коментара захвалних бака... 

 

  
 

 
 

 
 
ПЕТЉА И ДАН ШКОЛЕ     

И ове године, поводом Дана школе изашао је жељно чекан школски часопис. Нажалост, мало ко је имао 

прилику да га чита, јер није дошао до већине ученика.  Позивнице за Дан школе остале су упаковане и 

адресиране и чекају боља времена.      

 



 
КРЕАТИВНОСТ И НА ДАЉИНУ 
 
 Од увођења ванредног стања и преласка на онлајн наставу, наши 
ученици у сарадњи са учитељима и наставницима показали су своју 
маштовитост и иновативност у реализацији наставних активности које су 
донеле обиље материјала и продуката којима се поносимо. Издвајамо 
само неке од њих: 
 
- обележавање Дана плеса „Плешемо-играмо се“-  млађи ученици 

истражују и објашњавају значај плесног покрета 

- Смишљамо нове поздраве без контакта,  

- „Од израде лутака до драмске игре“   

- „ Покажи шта знаш?“-таленти на делу, 

- пројекат-филм  „Остајемо код куће, читамо поезију“,путем линка-

https://youtu.be/6FU63Ym0mPk    

- снимање радио-драме инспирисанe делом „Кирија“, Бранислава 

Нушића 

- изложба фотографија „ Како ученици проводе време у изолацији?“ 

инспирисана делом   „Дневник   Ане Франк“ 

- истраживачки пројекат ученика, презентације на тему : „Хуманост“, „ Волонтеризам“... 

  
 
 
УВОЂЕЊЕ ЕС ДНЕВНИКА 
 
Након савладане обуке, на почетку школске године, сви учитељи и наставници су успешно прешли на 
коришћење електронског дневника, а родитељи добили шифре за приступ оценама и праћење напредовања 
своје деце, што је умногоме олакшало комуникацију и рад свих актера у ОВ. 
 
 
 IN MEMORIAM 
                                                                                    
Завршетак ове школске године, нажалост, обележио је и један тужан догађај. 31.8.2020. изгубили смо драгу 
колегиницу, Миру Влајић, наставницу српског језика, која је последњих година радила у библиотеци и 
свесрдно се трудила да пренесе љубав према књизи и ученицима и колегама. Била је више од библиотекара 
и остаће у сећањима свих колега и сарадника школе као посвећен педагог и добар пријатељ. 
 
 

                                                                                


