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Нова школска година, нова радост и почетак авантуре
(1.09.2019)
Када дође крај јуна, деци делује да летњи распуст који је предњима нема краја, али што се
више ближи почетак нове школске године, често се могу чути коментари као што су: „Кад је пре
пролете ораспуст?” и: „Зашто је трајао толико кратко?”
Повратак у школу подједнако је тежак и деци и родитељима. Зашто је то тако? Деца не
желе даприхвате чињеницуда их очекују нове обавезе и да више неће проводити толико времена
напољу са друштвом, док родитељи стрепе од резултата које ће њихово дете остварити.
Са жељом да вам олакшамо нови почетак, а рад својих наставника и ученика испунимо
задовољством, и овог септембра спремили смо вам разна изненађења.
Школе 21.века изгледају потпуно другачије у односу на недавну прошлост. Савремена
технологија постала је саставни деообразовања и начина учења, па данашњи предавачи не морају
да стоје по читав дан испред ученика, говорећи унедоглед.
Са поносом можемо рећи да смо заиста школа по мери детета. Овај септембар започећемо у
многобројним новоопремљеним учионицама.
Сведоци смо дигиталне револуције која захвата све сфере нашег живота. С тим у вези
имали смо велику част да генерални директор компаније "Сименс", господин Eichlinger, нашој
школи поклони 15 рачунара и један штампач. Као неко ко свакодневно прати развој
информационих технологија, он је својом донацијом директно допринео побољшању квалитета
наставе, и то на првом месту квалитетеном учењу немачког језика, чијем кабинету је донација
заправо и намењена.
Успешно смо опремили и кабинете историје и географије, јер је наша школа једна од 500
школа која је ушла у пројекат дигиталних учионица. Наставници су се опремили новим
вештинама, школа новом опремом рачунара и пројектора, а надамо се, наши ђаци помоћи ће
добром вољом и амбицијама. Како каже наш наставник историје А. Мировућ: „Кабинет је
реконструисан, реновиран по највишим стандардима. Испред кабинета налази се колаж, мозаик са
најлепшим и најважнијим детаљима из националне историје Студенице, Жиче, тврђаве Маглич,
иконом Св. Саве, државном заставом, сликом споменика српским борцима у ратовима за
ослобођење Србије. У самој учионици постављен је колаж тапет са латинским, планетарним
слоганом Historia magistra vitae est (историја је уцитељица живота). Oсим ових уметничко и
лустративно историјских детаља, учионица је опремљена и најсавременијим техничким и
расветним елементима, на вратима учионице налази се винтаге глобус и лед расвета у складу са
већ поменутом композицијом, у самој учионици пројетектор, интерактивна табла, компјутер и
много шта ново“
За нас 1.септембар није баук. Наши ће се ђаци радовати почетку школске годне. Трудили
смо се, радили и труд се исплатио. Како каже наша директорка:
„Сетимо се образовања од пре 30 година, без компјутера или интернета. Данашње образовање
слично је у многим школама, иако је технолошки развој на незапамћено високом нивоу. Баш овде
уносећи новину комбинацијом квалитетног образовања, али и употребе најсавременијих
технологија у циљу стицања функционалних и примењивих знања трудимо се да нам школа буде у
корак, па и испред времена у којем живимо. Пример, добре праксе“.
Првог септембра, пријемом првака и новим звоном отварамо врата једног новог света. Звезде су
наше, дођите да их спуштамо заједно.
Нада Тијанић, наставник српског језика
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Ликовна изложба у част првака и предшколаца
(1.09.2019)
У нашој школи брижљиво водимо рачуна о свим ђацима, али смо увек посебно
пажљиви када су у питању они најмлађи.
Сваке године уредимо школске просторије како би нови ђаци прве школске дане
памтили по лепом и веселом амбијенту.
Тако је и ове године у холу школе уприличена изложба ликовних радова са
добродошлицма за прваке и предшколце, а у фискултурној сали, где ће бити одржан свечани
пријем првака и предшколаца постављена је сценографија са симболичним насловом ДЕТЕ
СВЕТОМ ВЛАДА.
Јасмина Тонић, проф.ликовне културе
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Добро дошли драги ђаци
(2.09.2019)
У понедељак, 2.9.2019. године одржана је свечана приредба поводом пријема
предшколаца и првака. Ученици четвртог разреда, заједно са својим учитељима припремили
су пригодан програм којим су дочекали своје млађе другаре.
Предшколце и прваке дочекала је пуна фискултурна хала, песма школског хора, а у име
школе поздравила их је директорка Марина Вучинић.
Н.В.

Добро нам дошли драги ђаци!
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Дан писмености
(8.09.2019.)
Међународни дан писмености, 8. септембар, обележен је
9. и 10. септембра у одељењима другог разреда. Ученици су тим
поводом илустровали писменост, а најбољи радови су изложени
на паноу у холу школе, заједно са радовима библиотекара и
наставнице ликовне културе, Јасмине Тонић.
Библиотекари су на часу разговарали са ученицима о томе како они схватају
писменост, објаснили им шта све писменост подразумева (читање, писање, разумевање текста,
говор...) и шта се све развија читањем уз позив да што чешће посећују школску библиотеку.
Након тога је проверено колико су ученици напредовали у читању непознатог текста и
дате препоруке за побољшање читања.
Кристина Девеџић, проф.енглеског језика
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Дан заштите озонског омотача
(16.09.2019)
Дана
16.09.2019.
године,
наставнице биологије, Ана Јеремић и Ана
Пешовић, са својим ђацима су обележиле
Светски дан заштите озонског омотача
изложбом ученичких радова у холу школе
и кабинету биологије.
Излозба је имала за циљ да упозна
ученике са значајем озонског омотача, да
им предочи зашто долази до оштећења
озонског омотача, као и које су мере
заштите.
Ана Јеремић, проф. биологије

Састанак на нивоу ШУ Краљево –
самоврдновање рада школе
(17.09.2019)
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Састанак на нивоу ШУ Краљево – самоврдновање рада школе
(17.09.2019)
Дана 17.09.2019. у амфитеатру наше школе, начелница школске управе и просветни
саветници, упознали су присутне, директоре школа и стручне сараднике, са новинама које се
тичу области самовредновања рада школе.
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Угледни час - „Свитац тражи пријатеља“
(23.09.2019)
У четвртак, 19.9.2019. године у одељењу II-4 одржан је угледни час из српског језика.
Ученици су методом „Шест шешира“ утврђивали текст „Свитац тражи пријатеља“.
Кроз групни облик рада и међусобну сарадњу покушали су да одговоре на захтеве који
су пред њих постављени и помогну свицу како да пронађе пријатеља.
Деци се допао овакав начин рада,као и присутним гостима на часу.
Мира Станковић, учитељица
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Обележен европски дан језика
(26.09.2019)
Европски дан језика (26. септембар), обележен је у одељењима четвртог разреда.
Ученици су упознати са занимљивим чињеницама о европским језицима, разговарало се о
значају учења и познавања језика као и о пореклу појединих туђица које се користе у нашем
језику.
С обзиром на то да смо присуствовали часу ликовног васпитања, ученицима је дато да
нацртају заставе европских земаља а у позадини им је пуштана музика на појединим
европским језицима.
Најбољи радови су истакнути на паноу у холу школе заједно са поздравом "Добар дан",
исписаним на више језика.
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ТРИБИНА - ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА
(26.09.2019.)
Наставници који су организовали трибину:
Тања Радовић – енглески језик
Јелена Секулић – немачки језик
Александра Ћировић – француски језик
Бојана Ђуричић – италијански језик
Оља Радосављевић – шпански језик
Трибини су присуствовали сви ученици петог разреда (пет одељења) који су имали
представнике за енглески, француски и шпански језик, сви ученици билингвалног одељења
VII-3 и учесници трибине из седмог и осмог разреда за немачки, италијански, шпански и
француски језик.
Трибина је одржана у амфитеатру школе од 12:40 до 13:30 и присуствовали су јој и
директор школе, помоћник директора, психолог, педагог, библиотекар и наставници који нису
били на настави.
Наставница Тања Радовић је поздравила присутне и изнела занимљивости о светским
језицима (материјал преузет са сајта Дата Дидакте) и најавила да су ученици и наставници
припремили презентацију пет језика који се изучавају у школи кроз разговор о говорном
подручју, култури, а посебно о навикама у храни и наравно музику.
Ученица Милица Бошковић која је представљала Краљево на такмичењу Србија у
ритму Европе отпевала је I surrender од Celine Dion.
Ученици осмог разреда су представили неке од карактеристика немачке кулутре а
затим нам представили фотографије градова немачког говорног подручја и специјалитете као
што су сахер торта и Моцарт кугле и њихов историјат. Свој наступ употпунили су свирањем
Бетовена За Елизу на гитари и Песму без речиФеликса Менделсена на клавиру.
Ученици седмог разреда су гоорили о неким занимљивим особинама француског језика
и француске кухиње, а затим је ученица петог разреда Искра Васиљевић отпевала L’oiseau et
l’enfant, а ученица седмог Je veuxод Zaz.
Италијански језик је представљен прелепим скечом У ресторану где су поменута сва
најпознатија италијанска јела и навике у исхрани, а шпански навођењем земаља у којима се
говори, језичким занимљивостима као што је обрнути знак узвика, поздравима и песмом Sofia
Алвара Солера коју су певале ученице V-3.
Присутне је такође на кинеском језику поздравио ученик седмог разреда Лиу Ћи коме
је то матерњи језик.
Енглески језик је такође имао увод у којим земљама се говори, а затимдијалог У
ресторанугдесепомиње традиционална енглеска и америчка храна чији изглед су пратиле
фотографије на Power Point презентацији и занимњљивости о вечери за Дан захвалности.
Ученице петог разреда су затим отпевале песмицу Are you sleeping, brother John на 6 језика
укључујући и српски.
На крају смо чули песму Senorita од Shawn Mendes коју је певао велики број ученика
петог разреда и видели креативну плесну тачку ученица V-2 уз музику на енглеском језику.
Цео програм је снимио и школски фотограф.
(Уз извештај је приложен и Power Point за уводни део, фотографије мапа говорних
подручја свих језика као и фотографије хране за део за енглески језик наставнице Тање
Радовић као и неколико аматерских снимака телефоном.)
Тања Радовић
наставник енглеског језика
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Ћелија у оку петака – продукти са часа биологије
(27.10.209)
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Покрет ГОРАНА
(30.09.2019)
Дана 30.09. и 01.10. 2019. девет ученика шестог разреда наше школе је у пратњи
наставнице биологије Сандре Радетић-Вучетић и наставника историје Александра Мировића
учествовало у завршним радионицама Покрета горана у Брзећу и Брусу.
Дивно дружење на планини обележило је стицање знања и вештина као и размена
искустава. Наши ученици су учешћем постали припадници Покрета горана.
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ОКТОБАР 2019.
ОКТОБАР 2019. године
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

2.10.2019.
2.10.2019.
2.10.2019.
3.10.2019.
4.10.2019.
4.10.2019.
4.10.2019.
7-11.10.2019.
8.10.2019.
8.10.2019.
9.10.2019.
9.10.2019.
10.10.2019.
11.10.2019.
12.10.2019.
14.10.2019.
14.10.2019.
15.10.2019.
15.10.2019.
16.10.2019.
17.10.2019.
18.10.2019.
18.и19.10.2019.
23.10.2019.
23-31.10.2019.
24.10.2019.
24.10.2019.

28.

26.10.2019.

29.
30.
31.

28.10.2019.
29.10.2019.
29.10.2019.

МИ И МЕДИЈИ-МОЈЕ ПРАВО НА ИЗРАЖАВАЊЕ
Састанак на нивоу Школске управе Краљево
Безбедно у саобраћају – 1.разред
Седмаци на сајму спорта
Разговор и илустрација дечијих права у школском дворишту
Дан заштите животиња
Трка за срећније детињство
Дечја недеља
Пријем првака у Дечји савез
МАСКЕНБАЛ
Деца песници, песници за децу
Цртање кредом по бетону – 1.разред
У биоскопу - Angry birds 2
Екскурзија осмака
Настава у природи – Тара – 3. разред
Комеморативни скуп у спомен прку
МИ НИСМО ЗАБОРАВИЛИ – литерарни конкурс
Састанак тима за рад са даровитом децом.
Седница Наставничког већа
Дан правилне исхране
ЕКО радионица у сарадњи са ЈКП „Чистоћа“
Ученичка задруга – награда за најбољи START UP
Годишњи састанак координатора ЕКО школа - Златибор
Обележавање Дана мола
Студијско путовањем у Алмансу - Шпанија
Угледни час из хемије
Ђачка задруга на Сајму књига

страна
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

27
29
30
31
32
33
36
37

Школа домаћин семинара у организацији Дата статуса
„Team – together everyone achieves more“

Чланови кошаркашке секције на општинском такмичењу
Састанак Општинског савета родитеља
Пано у холу - Платонова тела – математичка секција 8.разред
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МИ И МЕДИЈИ-МОЈЕ ПРАВО НА ИЗРАЖАВАЊЕ
(2.10.2019)
Поводом обележавања Дечје недеље на тему ДА ПРАВО СВАKО ДЕТЕ УЖИВА
ЛАKО, Ученички парламент наше школе угостио је представнике медија. Округли сто и
дебата су се водили на тему МИ И МЕДИЈИ-МОЈЕ ПРАВО НА ИЗРАЖАВАЊЕ.
Директорка регионалне телевизије Kраљево, Виолета Kоњокрад, присуствовала је
седници Ученичког парламента и на основу свог дугогодишњег искуства и стручности,
помогла ученицима да разумеју значај и улогу медија. Лепа сарадња, богатије знање као и
важна порука јавности су још један корак напред ка остваривању још бољих резултата у
разним сферама интересовања наших вредних ученика. Више о овој активности погледајте у
прилогу.

Прави начин да завршимо ову трибину. Изјава за медије.
Наша Миа као професионалац! Без проблема је дала изјаву.
15

Безбедно у саобраћају – 1.разред
(2.10.2019)
У склопу Пројектне наставе, у среду, 2.10.2019, ученици првог разреда су започели
реализацију пројекта Безбедно у саобраћају.
Гледали су цртани филм Пажљивко. Након тога су активно учествовали у анализи
одгледаног и показали завидно знање о безбедности деце у саобраћају.
Биљана Симоновић, учитељица
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Разговор и илустрација дечијих права у школском дворишту
(04.10.2019)
Поводом Дечје недеље, ученици 3. разреда ОШ „IV краљевачки батаљон” су изашли у
мало двориште школе и попричали са учитељима о томе која су то дечја права, а потом
најинтересантнија њима и илустровали кредама у боји.
Настало је пуно лепих радова, занимљивих и поучних, којима смо улепшали школско
двориште.

17

Дан заштите животиња
(04.10.2019)
Дан заштите животиња (04.10.2019), обележен је изложбом ученичких радова, како би
се скренула пажња на значај заштите, степен угрожености и мере заштите животиња.
Наставнице Ана Јеремић и Марија Весковић
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Трка за срећније детињство
(04.10.2019)
Дана 04.10.1019. иза градског стадиона организована је Трка за срећније детињство у
којој су узели учешће ученици млађих разреда. Том приликом је Вања Симојловић, уценица
4.разреда освојила 2.место у својој категорији.
Драгана Бошњаковић, учитељица
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Дечја недеља
(7-11. октобра 2019)
Поводом обележавања Дечје недеље, у холу наше школе је уприличена ликовна
изложба. Ученици од 1-8 разреда су својим ликовним радовима илустровали дечија права, и
истакли њихов значај.
Тема ликовне изложбе ове године гласи: "Да право свако - дете ужива лако".
Јасмина Тонић, наставница ликовне културе
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Пријем првака у Дечји савез
(8.10.2019)

Дана 8.10.2019.године, у оквиру активности поводом Дечје недеље, прваци су
примљени у Дечји савез. Том приликом наши другари четвртаци су припремили пригодан
програм.
Ову свечаност је посебно увеличао и наш увек драги гост, краљевачки писац, Дејан
Алексић који је ученицима говорио одломке из својих књига.
Биљана Симоновић, учитељица
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МАСКЕНБАЛ
(08.10.2019)
Ученици првог разреда су учествовали на школском маскенбалу поводом Дечје недеље.
Показали су неколико веома креативних маски и уживали у дефилеу пред жиријем.
Биљана Симоновић, учитељица
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Деца песници, песници за децу
(09.10.2019)
Као и претходних година, ученици наше школе су и ове године 09.10.2019. награђени
на свечаној додели награда Народне библиотеке у Краљеву у оквиру програма "Деца песници,
песници за децу", а у оквиру обележавања Дечје недеље.
Честитке награђенима!
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Цртање кредом по бетону – 1.разред
(9.10.2019)
У среду, 9.10.2019. у дворишту школе, ђаци прваци су
показали своје сликарске способности - цртање кредом на
бетону. Дали смо допринос украшавању нашег дворишта
поводом Дечје недеље.
Биљана Симоновић, учитељица
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У биоскопу - Angry birds 2
(10.10.2019)
Дана 10.10.2019. ученици IV разреда наше школе су у оквиру Дечје недеље посетили
биоскоп.
Са великим интересовањем су гледали анимирани филм Angry birds 2, који говори о
пријатељству са поруком - ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧИ.
Биљана Симоновић, учитељица
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МИ НИСМО ЗАБОРАВИЛИ – литерарни конкурс
(14.10.2019)
Питамо се да ли је поезија миљеница времена у којем живимо? Чини ми се, понекад, да је
и улога песника незавидна и тешка. Он данас збиља води дон кихотовску борбу с ветрењачама.
Као што је у свим временима био, песник је и данас између осталог и револуционар. Он се
и данас буни против прагматичног и корпоративног света и свега шта такав свет доноси.
Песник ће као и увек допринети да се боље разуме стварност, време у којем живимо. Он је
истовремено нада за будућност. Раскошна лепота коју поезија садржи у себи, исказујући најдубља
осећања и размишљања, допринеће томе да ће глас песника требати увек да се чује.Поносни смо
што међу нашим ђацима има будућих песника. Ту титулу им са правом дајемо!
Литерарни конкурс „14. октобар –Дан сећања“ одржан је и ове године у организацији
Друштва за српски језик и књижевност Краљево и Завичајног друштва Краљево. На конкурс су
пристигли радови из средњих и основних школа. Жири је одлуку донео једногласно. Награде су
освојиле три ученице наше школе.
У категорији ученика основне школе:
1. место Кристина Миљковић, ученица седмог разреда ОШ „IV краљевачки батаљон“,
2. место Марија Јосифљевић, ученица седмог разреда ОШ„IV краљевачки батаљон“,
3. место Искра Васиљевић, ученица петог разреда ОШ„IV краљевачки батаљон“,
наставник Нада Тијанић.
Поносни што имамо овакве ученике суочавамо се да свакодневним окружењем и
чињеницом да је поезија некако све тиша, нестаје из медија, препуштена је самој себи.
Све је мање читалаца поезије.
Драго нам је што негујемо и учимо ретке појединце који је пишу.
У свету помућеног духа и морала, свету који је готово без вере, у времену лицемерја и
лажи снага праве песничке речи неопходна је.
Не желим да верујем у то да ће се генерације које долазе помирити са таквим светом, а
одговоре, надахнућа и другачије могућности ће сигурно проналазити у снажној песничкој речи.
Радујем се што моји ученици пишу песме. Велика је одговорност давати им савете. Али…
Нека пишу упркос свему, нека истрају у томе. Нека слушају свој унутрашњи императив, и
нека увек буду свесни своје огромне одговорности.
Нека негују сумњу и непрестану запитаност, и нека стварају и негују своје светове.
Нека страсно читају и дубоко и помно буду загледани у себе и нека проналазе мостове
између себе и других. Они су нам чувари наше прошлости и будућности.
Нека увек буду свесни да су привилеговани, јер припадају једном другом виду стварности
– Поезији.
Нада Тијанић, наставник српског језика и књижевности

Дан сећања 14.октобар
Оде тата једног октобарског дана
Отаџбину да брани, испрати га мама.
Тешко детињство једног дечака
Који се ноћима молио из мрака.
Мислио је често да ли му је зима,
Храну и воду да ли он има?
Отац је животом бранио отаџбинуДа обезбеди слободу свом сину.
У даљини зачуше се немачки рафалиСви до једног пред окупатором су пали.
Нису ни слутили да из тог рата
Један дечак чека да се врати тата.
Кристина Миљковић, 74 - прва награда на конкурсу
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Дан правилне исхране
(16.10.2019)
Поводом обележавања Дана правилне исхране,
16. октобра, ученици наше школе су својим ликовним
радовима и илустрацијама оплеменили паное у холу
наше школе. Визуелно је истакнут значај здраве
исхране и правилно конзумирање одређених врста
намирница.
Истим поводом, уценици Вршњачког тима
шестог разреда су у пратњи наставнице Kристине Девеџић присуствовали радионици под
називом „Ја се здраво храним, а ти?”, коју су у библиотеци Стефан Првовенчани одржале
наставница хемије Светлана Kеречки и наставница биологије Снежана Јовановић.
Ученици Вршњачког тима су упознати са значајем и могућностима конзумирања
здраве хране, а ово искуство ће пренети на остале вршњаке из школе.
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Обележавање Дана здраве хране
(16.10.2019)
Ученици шестог разреда наше школе, чланови вршњачког тима , су у среду 16. октобра са
наставницама Кристином Девеџић и Светланом Керечки присуствовали трибини "Ја се здраво
храним, а ти?"
Трибина је одржана у градској библиотеци поводом Светског дана здраве хране. Трибину
су реализовале наставница биологије Снежана Јовановић из ОШ “ Ђура Јакшић “ Конарево ,
са члановима еколошке секције ове школе и наставница хемије Светлана Керечки , из наше
школе .
Ученици наше школе су учествовали у анкети “ Навике у исхрани “ , како би се упоредила
исхрана деце у градској и сеоској средини .
Вршњачки тим наше школе је имао прилику да усвоји нова знања о здравој храни и
обнови стара , али и да учествује у радионици која је том приликом реализована . Своја
искуства пренеће вршњацима .
Трибини су присуствовалии ученици из ОШ "Светозар Марковић" и ОШ "Браћа
Вилотијевић", са својим наставницима . Било је занимљиво разменити искуства са другарима
из других школа .
Светлана Керечки
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ЕКО радионица у сарадњи са ЈКП „Чистоћа“
(18.10.2019)
У сарадњи са ЈКП „Чистоћа“ Краљево и одсеком за Заштиту животне средине града
Краљева,17.10. је одржана радионица у амфитеатру наше школе на тему „Правилно
управљање отпадом“ са ученицима одељења 5/1 и 5/4 под менторством наставнице биологије
Сандре Радетић-Вучетић. Ученици су показали широк опсег знања на тему као и
интересовање за учешће у квизу. Формиран је Еко тим школе а представници Ученичког
парламента су примили симболичне нагаде за досадашњи труд: Две лопте и USB-меморије.
Циљ радионице је подизање еколошке свести. Уговорена је даља сарадња и планиране
активности са нашим дивним предавачима.
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Ученичка задруга – награда за најбољи START UP
(18.10.2019)
На конференцији "Јака жена" која је одржана 18.10.2019. у Врњачкој Бањи,
представници ученичке задруге - Батаљонци су имали привилегију да представе ученичку
задругу наше школе, и презентују свој начин рада.
Том приликом је ученичкој задрузи "Батаљонци", уручена плакета, специјално
признање конференције за најбољи START UP.
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Годишњи састанак координатора ЕКО школа – Златибор
(18 -19.10.2019)
На Златибору је 18 и 19.октобра одржан годишњи састанак еколошких координатора у
оквиру међунардоног програма Еко школе. Локални координатор Сандра-Радетић-Вучетић је
узела учешће и на конференцији Принципи циркуларне екологије у служби заштите животне
средине. Као и претходних година, дивна прилика за размену искустава и за креирање нових
идеја. Договорене су активности за наредну школску годину. Наша школа се пријавила за
неколико нових пројеката у организацији Амбасадора одрживог развоја, а у оквиру
међународног пројекта Еко-школе. Дивно гостопримство од стране домаћина основне школе
"Димитрије Туцовић" Чајетина.

31

Обележавање Дана мола
(23.10.2019)
У амфитеатру школе, 23. октобра обележен је незванични празник хемичара – Дан
мола. Овај дан се обележава од 1991. године сваког 23.10. од 6.02 пре подне до 6.02 по подне,
што симболично представља вредност Авогадровог броја (6 * 10 23). На енглеском говорном
подручју, mole значи кртица па се у САД овај дан обележава као Дан кртица.
Дан мола је замишљен као начин да се подстакне интересовање ученика за хемију и
науку уопште .
Наставница хемије, Светлана Керечки је уз техничку подршку наставника физике
Милоша Дедеића, одржала трибину “Количина супстанце – мол “. Трибини су присуствовали
ученици осмог разреда. Била је то прилика да се подсетимо појмова везаник за количину
супстанце, употребе количине супстанце у рачунским задацима, али и да видимо како се у
свету овај Дан прославља. На крају трибине представници одељења осмог разреда су се
надметали у изради задатака везаних за мол и показали одлично знање.
У холу школе постављена је изложба на ову тему.
Светлана Керечки
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Студијско путовањем у Алмансу - Шпанија
Билингвални пројекат
“The exchange of bilingual experience”
(23.-31.10.2019)
Оно што посебно издваја нашу школу, као једну од само четири билингвалне школе у
Србији, су међународни пројекти и међународна сарадња као њихов резултат. У нашој школи
се од априла ове године реализује E-twinning пројекат под називом “The exchange of bilingual
experience” између ученика наше и двојезичне школе “IES Escultor José Luis Sánchez” из
Алмансе у Шпанији. У склопу пројекта, уценици су, како би не само користили енглески
језик већ и проширили знање истог, писали и размењивали разгледнице на енглеском језику са
својим вршњацима из Шпаније. Сваки ученик је добио свог друга из Шпаније, коме је требало
да на енглеском језику представи себе и знаменитости свог града. На овај начин су ученици не
само усавршавали вештине писања, већ су се бавили и истраживачким радом, а све то
унапређујући како језичке, тако и естетске компетенције, јер су се трудили да разгледнице
учине што креативнијим и аутентичнијим.

Овај пројекат је у октобру месецу крунисан студијским путовањем у Алмансу, а на
званичан позив директора школе у Алманси. Тако је 23. октобра 27 ученика из пројекта у
пратњи директорке школе Марине Вучинић, наставнице Тање Радовић, Кристине Девеџић и
наставника Александра Мировића кренуло пут Алмансе, градића у аутономној заједници
Кастиља-Ла Манча у покрајини Албасете . Ученици су од првог дана доласка у истоимени
градић имали прилику да своје знање енглеског језика примене у свакодневној комуникацији.
Уценици наше школе су учествовали у многобројним активностима заједно са вршњацима из
Алмансе, у којима су имали прилику да усаврше вештине енглеског језика. Други дан доласка
у Алмансу, ученици су посетили светилиште Santuario de Nuestra Senora de Belen, где су
слушали предавање наставнице енглеског језика о обичајима који се практикују у Алманси,
док су ученици слушали и постављали питања у жељи да сазнају што више о обичајима и
култури истоименог града. Након предавања, ученици су имали прилику да пробају
најпознатији шпански специјалитет, паељу, где су имали прилику да заједно сарађују и
размењују информације о кухињи аутентичној за своју земљу.
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Наставнице из школе у Алманси су наставиле улогу водича и одвеле нас до вештачког
језера, једног од најстаријег у Европи, где су ученици имали прилику да се упознају са
историјом истоименог језера, унапређујући вештине слушања и комуникације на страном
језику.

Уценици су у склопу студијског путовања посетили и школу домаћина, где су уценици
и наставници ове школе одржали презентацију представивши своју школу нашим ученицима.
Ученици су се упознали са историјатом школе, као и начином на који се код њих спроводи
двојезична настава. Наиме, ученици слушају предмете као сто су математика, музичка култура
и физичко васпитање на енглеском језику, а њихова школа је једна од малобројних које имају
билингвалну наставу у Шпанији.

Поред тога, ученици су обишли школу и упознали се са кабинетима сваког предмета.
Обилазак школе је употпунила срдацна добродослица у кабинету за наставу хемије, где су
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ученици обогатили знање по питању шпанске културе и кухиње, пробавши разноразне
специјалитете аутентичне за Шпанију, које никога нису оставиле равнодушним.

Последњег дана путовања, за наставнике и ученике наше школе приређен је пријем код
градоначелника Алмансе, који је настављен туром кроз замак Castilla de Almansa, кроз који је
ученике водио кустос објашњавајући им историју града и замка на енглеском језику.
Путовању је дошао крај и
ученици су се опростили од својих
вршњака, обећавши им да ће остати
у контакту, што се и обистинило. У
плану
је
онлајн
E-twinning
конференција наших ученика са
ученицима из истоимене школе у
Алманси, где ће ученици из својих
школа директно разговарати једни са
другима под менторством својих
наставница. Сарадња ће се наставити
и у плану је посета школе из
Алмансе нашој школи. Са пројектом настављамо и даље, па су тако ученици добили задатак
да напишу извештај о студијском путовању и поставе га на twin space страници. Реализовањем
овог пројекта стекли смо
услов за добијање E-twinning
значке, која би над сврстала
у прву школу у Србији која
је достигла овај успех.
Ово
несвакидашње
искуство је имало за циљ
подизање нивоа квалитета
језичке
компетенције
ученика на страном језику,
мултикултуралност,
а
ученици
су
додатно
заволели енглески језик и
побољшали
социјалне
вештине. Ово путовање је
била изузетна прилика да
наставници
двојезичне
наставе размене искуства и идеје које ће им бити од значаја у наредном периоду.
Кристина Девеџић
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Угледни час из хемије
(24.10.2019)
У четвртак, 24.10. 2019. године, у одељењу VII-3 одржан је угледни час из хемије на
тему “Основни хемијски појмови“ – систематизација. Ученици су имали прилику да кроз низ
интересантних игара систематизују знања о основним хемијским појмовима.
Светлана Керечки
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Ђачка задруга на Сајму књига у Београду
(24.10.2019)
Ученичка задруга "Батаљонци" се 24.октобра представила посетиоцима Сајма књига у
Београду, изложивши своје радове на штанду Министарства просвете, науке и технолошког
развоја. Иако је од скоро основана, ученичка задруга је својим радовима, који су награђени за
најбољи "Start-up" у предузетништву, привукла пажњу посетиоца који су са нашим
представницима разменили искуства.
Штанд је посетио министар просвете, науке и технолошког развоја. Младен Шарчевић,
који је честитао наставници ликовне културе Јасмини Тонић, иначе директорки ђачке задруге,
на великом залагању и преданом раду са ученицима.
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Предавање „Вршњачко насиље“ – 5.разред
(6.11.2019)
У амфитеатру наше школе, данас је одржано предавање ученицима 5.разреда на тему
"Вршњачко насиље".
Предавачи из Полицијске управе Краљеву, ученицима су предочили замке, опасности и
последице свих врста насиља. Шта је превентива, како препознати насилника, кога
обавестити, а пре свега како избећи било коју врсту насиља су најчешћа питања на која су
ученици добили одговоре.
Сарадња са Полицијском управом ће се наставити по питању актуелних тема.

39

Свака лименка се рачуна
(6.11.2019)

И ове године настављамо са пројектом „Свака лименка се рачуна“. Ученици 5/5
одељења са Еко координатором Сандром Вучетић Радетић , направили су кутак у холу школе,
где ће сви моћи да се информису о значају примарне селекције лименки и значају рециклаже
истих. На тај начин подижемо еколошку свест и чувамо животну средину.
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Обележен дан толеранције
(15.11.2019)
У амфитеатру наше школе у сарадњи са четири средње школе,обележен је међународни
Дан толеранције. Присутне је поздравила помоћник директора школе Сандра ВучетићРадетић. Ученици првог разреда су добили поклоне, уживали у изведбама ученика музичке
школе и научили да је толеранција највећи резултат образовања.
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Енергетска ефикасност – 6.разред
(16.11.2019)
На часовима Чувара природе, сви ученици шестог разреда наше школе, уз помоћ
наставнице биологије Марије Весковић, научили су како да буду енергетски ефикасни свакога
дана у своме дому, а и у школи. Научили су да ће таквим понашањем смањити рачуне за
струју и сачувати природу за време које долази. Ученици су радо учествовали у квизу.
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Чувари природе и енергетска ефикасност – 5.разред
(16.11.2019)
Ученици петог разреда наше школе на часу Чувара природе, научили су кроз игру шта
је то енергетска ефикасност, зашто је битно понашати се у складу са одрживим развојем, шта
су то енергетски разреди, значење скраћнице ЕПС и још много нових појмова.Наставница
Сандра Вучетић Радетић им је јасно објаснила правила игре и помагала да одговоре на питања
која су им била нејасна. У жељи да се што пре стигне до циља и победи у игрици, научисмо се
и толеранцији и стрпљењу и осталим врлинама, али и о томе колико је важно рационално
трошити енергију.
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Техника лавирани туш
(27.11.2019)
У холу наше школе, постављена је ликовна изложба ученичких радова израђених на
часовима ликовне културе. Ученици 5, 6. и 7. разреда су савладали нове ликовне технике и
теме. Завршени ликовни радови представљају радове осликане техником лавираног туша,
акварела и представљена је умешност ученика у изради орнаменталних форми и арабеске.
Kомплетна поставка је резултат рада и талента малих уметника који завређују изузетну пажњу
и похвалу.
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Ликовна ризница
(27.11.2019)

Kad dela govore, re~i }ute!
N.V.
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Техника и технологија у гостима пројекту
„ЗАМИСЛИЋУ – НАПРАВИЋУ“
(28.11.2019)
У оквиру Пројектне наставе у
другом разреду, у новембру је
планиран
пројекат
на
тему
„Замислићу, саградићу." Учитељица
Снежана Шашић је укључила и рад
родитеља и заједно са ученицима су
припремили макете насеља некада,
сада и како их ученици виде у
будућности.
У оквиру истог пројекта,
наставница технике и технологије,
Наташа
Вуковић,
руководилац
секције
за
архитектуру
и
грађевинарство,
припремила
је
ученицима 2. разреда предавање на
тему „Архитектура кроз историју".
Ученици шестог разреда, поклонили су својим малим другарима из другог разреда
макете мостова које су направили током часова технике и технологије.
Задовољство је обострано! 

46

Угледни час из музичке културе + ЕКО
(28.11.2019.)
У четвртак 28.11.2019. у одељењу 5/5 одржан је угледни час из музичке културе.
Наставна јединица била је слушање композиције"Јутро", из композиције "Пер Гинт" Едварда
Грига са илустрацијом, означена и као ЕКО час. Ученици су погледали два кратка видео клипа
на тему природе и слушали композицију у оркестарском и клавирском извођењу притом
илуструјући своје утиске актуелним бојама. Било је певања теме уз пратњу две ученице које
познају клавијатуру и кратке драматизације. Све са циљем да се код ученика развије свест о
томе да треба више бринути о свом окружењу. Након овог часа који је протекао у пријатној
атмосфери, верујем да ће ученици више емпатисати и имати неку нову животну поуку.
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Резултати конкурса „14.октобар –Дан сећања“
(28.11.2019.)
Литерарни конкурс „14.октобар –Дан сећања“ одржан је и ове године у организацији
Друштва за српски језик и књижевност Краљево и Завичајног друштва Краљево. На конкурс
су пристигли радови из средњих и основних школа. Жири је одлуку донео једногласно.
Награде су освојиле три ученице наше школе.
У категорији ученика основне школе:
1. место Кристина Миљковић, ученица седмог разреда ОШ „IV краљевачки батаљон“,
2. место Марија Јосифљевић, ученица седмог разреда ОШ„IV краљевачки батаљон“,
3. место Искра Васиљевић, ученица петог разреда ОШ„IV краљевачки батаљон“,
Наставник ментор Нада Тијанић.
Поносни што имамо овакве ученике!
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Промоција спортова у организацији Фит Арта
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Угледни час из матеатика у I-5
(5.12.2019)
Дана 5.12.2019. у одељењу I-5, учитељица Ана Николић одржала је угледни час.
Наставна јединица је била „Бројеви 6 и 7“ - утврђивање. На веома интересантном часу, кроз
групни рад, ученици су кроз 7 станица, решавали занимљиве задатке и притом показали
одлично знање о наученим бројевима. Атмосфера је била веома радна и подстицајна за све
ученике овог одељења и присутне посматраче на овом часу. Задовољство се могло видети на
лицима свих присутних.
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ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
(5.12.2019)
У четвртак 5.12. 2019. године ученици наше школе су посетили XIII Фестивал науке у
Београду, на Београдском сајму. На овој највећој манифестацији у области промоције науке и
образовања, учествовало је више од 60 научних и образовних институција из Србије и
иностранства.
Тема овогодишњег фестивала је ”Разоткривање“, пошто је посвећен разоткривању
заблуда и митова уз помоћ науке и научних достигнућа.
Ученици наше школе су са наставницима физике, Маријом Томић Гољић и Милошем
Дедеићем, као и наставницом хемије Светланом Керечки кроз различите научне дисциплине
добили објашњења за различите појаве из света око нас. Неке од тема биле су посвећене
роботима и роботици, рециклирању и очувању животне средине, археологији, облику планете
Земље ...
Излагачи су кроз занимљивим експериментима покушали да заинтересују посетиоце за
науку и код њих развију свест о неопходности стицања нових сазнања.
Светлана Керечки, наставник хемије
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Промоција М&Г Дакта доо
(9.12.2019)
У нашој школи је 9. децембра 2019. у 19часова
одржана промоција уџбеника издавача М&Г Дакта доо,
који већ годинама успешно и врло професионално креира
и објављује уџбенике и конструкторске комплете за
предмет који се некада звао техничко образовање и
техничко и информатичко образовање, а сада, већ три
године носи назив техника и технологија.
Промоција 9. децембра односила се на нови
уџбеник и конструкторски комплет за 7 разред. Аутор и
презентер уџбеника и један од власника М&Г Дакта доо,
Гордана Санадер, одржала је темељну презентацију о
новом уџбенику који је тренутно у фази одобравања и
требло би да буде одобрен и у употреби од идуће школске
године.
Промоцији је присутвовало око 20 наставника технике и технологије са територије
града Краљева.
Наташа Вуковић, проф.технике и информатике
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Угледни час из српског језика
Падежи и коришћење речника српског језика
(10.12.2019)
У одељењу 51 одржан је угледни час из српског језика Падежи и коришћење речника
српског језика у школској библиотеци 10. 12. 2019. године, у првој смени (1. и 2. час). Час је
осмислила наставница српског језика и педагошки саветник Наташа Митровић, а реализован
је у сарадњи са библиотекаркама школе Маријом Данчетовић и Ољом Радосављевић. Циљ
часа био је да се ученици, кроз утврђивање градива о придевима , упознају са правописним
речником и речником страних речи и да се обуче да их користе. Ученици су истраживали на
страницама правописног речника и подвлачили придеве, одређивали врсте и уочавали како се
придеви наводе у речнику, при чему су им помагале наставнице и библиотекарке. Наставница
им је дала повратну информацију о успешности израде задатка помоћу речника у ПДФ-у, тако
да су научили и како се може користити овај извор података. Иако је овакав начин учења
ученицима у току рада био напоран и тежак, након часа изашли су веома задовољни, а
наставница и њене сараднице надају се да их је час мотивисао да и убудуће користе речнике
када наиђу на реч из страног језика или на правописну непознаницу. Часу су присуствовали
Марина Оцокољић, психолог, педагози Драгана Миловић и Милан Трифуновић, Ана
Милуновић, преседница Друштва за српски језик и књижевност Краљево, Аница Вучинић,
проф. српског језика, и Биљана Митић Вучић, проф. математике.
Наташа Митровић, проф. српског језика и педагошки саветник
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"Краљево бира знање –Жичка архиепископија и Немањићи"
(14.12.2019)
Друштво историчара Рашког округа организовало је 14. децембра 2019. године у
просторијама Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ у Краљеву такмичење ученика
основних и средњих школа у овиру серијала „Краљево бира знање – Жичка архиепископија и
Немањићи" .
Први део такмичења био је тест знања о Немањићима.
Шесторо
најбољих
најбољих
ученика
основних и
четворо најбољих ученика
средњих школа остварили су право да
учествују у другом делу такмичења. У овом
делу такмичења њихов задатак био је да
напишу есеј на тему „Жичка архиепископија
и Немањићи“.

У првом делу такмичења учествовало је 33
ученика из основних школа и 11 ученика
средњих школа. Ученици наше школе, Дарија
Васиљевић и Александар Ангелески, ушли су у
шест најбоље пласираних ученика основних
школа и остварили право да се такмиче у
писању есеја.
Петочлана комисија оцењивала је радове ученика. Радови су били шифрирани и тек након
оцењивања приступило се дешифровању. Дарија и Александар поделили су друго место по
оцени овог петочланог жирија. Дарија и Александре, честитамо!
Текст и слике, Марта Маула, проф. историје

Финалисти, учесници другог дела такмичења
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„Омот за моју омиљену књигу“
(14.12.2019)
Поводом дана библиотекара 14. децембра, код ученика петог разреда организован је
ликовни конкурс на тему "Омот за моју омиљену књигу". Ученице чији су радови били
најбољи, добиле су књигу на поклон.
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Окићена јелка наговештава Нову годину
(16.12.2019)
Поводом предстојећих новогодишњих празника,
наставница ликовне културе Јасмина Тонић са својим
ученици, у холу наше школе, окитила новогодишњу
јелку, и улепшали простор наше школe.
У помоћ увек несебично прискочи и наш домар
Бобан, коме се овом приликом захваљујемо.

Наставница Јасмина и домар Бобан у акцији улепшавања хола школе
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Ликовна изложба у холу школе поводом Дана школе
(18.12.2019.)

Поводом обележавања Дана школе, у холу наше школе је уприличена
ликовна изложба на тему "Школа у мојим очима", 125 година постојања. Ученици
млађих и старијих разреда су заједно са својим учитељима и наставницима
ликовне културе насликали мноштво ликовних радова који завређују изузетну
пажњу. Стручни жири је обавио селекцију радова, и одабрао по 3 рада виших и
нижих разреда, за награде и похвале.
57

Прослава Дана школе
(20.12.2019)
Наша школа је у петак, 20.децембра 2019.године прославила рођендан, 125 година свог
постојања. Програм је одржан у Краљевачком позоришту: изведена је представа под називом
„Школа кроз векове“, у којој су учествовали бивши и садашњи ученици Школе. У представи
је на модеран и интересантан начин предочен развој наше школе од почетака до данашњих
дана. Након представе, уследио је главни део програма, представљање монографије
„Традиција кроз векове“, а у чему су учествовали др Драгољуб Даниловић, професор историје,
Ана Гвозденовић, књижевни критичар и Toмислав Симовић, најстарији живи ученик Школе.

Промоција
Монографије

58

Промоција спорта студио Фит Арт
(24.12.2019)
Kад Срце влада, једини закон је Срећа. А када се скупе добри људи Великог срца и та је
срећа 100 пута већа!!!!! Хвала студију Фит Арт и пријатељима на дивним поклонима и
чаролији којом су увеселили више од 100 предшколаца!
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Угледни сараднички час технике и технологије и ликовне културе у
служби предузетништва – Новогодишња продајна изложба
(25.12.2019)
По већ планираном распореду до краја децембра 2019. требало је да буде одржан
сараднички час који су заједно осмислиле и планирале наставница технике и технологије
Наташа Вуковић и наставница ликовне културе Јасмина Тонић.
Наша идеја је била да кроз неколико часова у одељењу 6-4, објединимо међупредметну
сарадњу, тимски рад и предузетничке активности у школи, а да у исто време ученици и науче
пуно тога и да уживају у дружењу и предвиђеним активностима. И све то изложено је и
продатоје на Новогодишњој продајној изложби која се годинама уназад успешно одржава у
нашој школи.
Све активности, које су на крају приказане, на петом заједничком угледном часу,
подразумевале су осмишљавање идеја и израду новогодишњег накита и предмета од картона и
шпер-плоче на часовима технике и технологије, што је трајало два школска часа, а затим су ти
исти предмети и облици украшавани и дизајнирани на часовима ликовне културе. Осим
предмета одабраних и израђених на часовима технике и технологије, ученици су имали
потпуну слободу да одаберу и донесу или направе још предмета који могу бити декорисани и
осликани за Новогодишњу изложбу.
Пети сараднички час одржан је у 25. децембра. На овом часу, који је одржан само дан
пре новогодишње изложбе, присуствовало је и шесторо колега. На часу је ученица 6-4,
Наталија Савић, уз помоћ наставница, презентовала рад ученика и успешно све документовала
фотографијама и текстом, на симапатично уређеној ППТ презентацији. У углу учионице, двоје
ученика је направило штанд и презентовалао радове настале на насовим технике и технологије
и ликовне културе.
На крају часа, гости и ученици су добили слатко послужење и у пријатној атмосфери,
уз чоколадне слаткише коментарисала и сређивала утиске са управо протеклог часа.Наташа
Наташа Вуковић, проф.технике и и нформатике
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Новогодишња продајна изложба
(26.12.2019)
У четвртак 26.12.2019. у холу наше школе традиционално је
одржана Новогодишња продајна изложба ученичких радова,
новогодишњих украса и декоративних предмета. Сви присутни су
уживали у предновогодишњој атмосфери и резултатима вештих руку
малих батаљонаца!

Позивни плакат
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Пројекат Food & drinks – 2. разред
(8.01.2020)
У децембру месецу, ученици 2.разреда су радили пројекат на тему Food & drinks. Уз
мноштво интересантних идеја и пројеката, реализовали су веома успешно задатак. Свако је
својим доприносом показао како се на леп и занимљив начин може употребити кутија, чеп,
фолија у креирању елемената па чак и кухиње.Ученици ће и надаље остваривати своје идеје
кроз пројекте.
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Угледни час из историје
„ Свет између демократије и тоталитаризма“
(14.01.2020)
Угледни час из историје „Свет између демократије и тоталитаризма“ одржан је
14.1.2020.године у одељењу 8-4.

Ученици су упознати са појмовима фашизам и нацизам, објашњени су им појмови
тоталитаризам, демократија, антисемитизам и холокауст. На часу су коришћени инсерти из
филма „ Хитлер - Успон зла“ (Hitler: The Rise of Evil). Ученици су имали прилике да виде како
је изгледала нацистичка антијудејска пропаганда, анализирали су постере на којима су
Јевреји приказивани у негативном контексту и покушали су да схвате како је могуће да је
толики број Немаца поверовао Хитлеру и прихватио његову идеологију. Час је одржала
наставница Марта Мамула.
Часу су присуствовале Сандра Радетић Вучетић и Кристина Девеџић.
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Јавни час хора
(23.01.2020)
Дана 23.1.2020.са почетком у 18:30, у амфитеатру
школе одржан је јавни час хора наше школе.
Ученици узраста од 5. до 8. разреда који похађају
ову секцију и наставница музичке културе представили
су резултате свог рада у првом полугодишту ове школске
године извођењем 10 нумера забавног карактера пред
бројном публиком сачињеном од родитеља, наставника,
учитеља, стручних сарадника, школских другара и
пријатеља школе. Овај велики дан отворених врата
протекао је у изузетно пријатној атмосфери и изазвао је
позитивне емотивне реакције како ученика тако и
публике са којом смо остварили фину интеракцију.
Позивни плакат

Јелена Димитријевић, проф. музичке културе
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„Светосавски дани“
(25.01.2020)
Традиционална манифестација „Светосавски дани“у организацији Друштва за српски
језик и књижевност Краљево одржана је у нашој школи 25.јануара 2020.године у амфитеатру
школе. Ова манифестација посвећена је прослави Савиндана и садржи неколкико догађаја
којима се прославља сећање на Светог Саву, српског просветитеља, првог писца и личности
која је ударила темељ српској култури. Манифестацију организује Друштво за српски језик и
књижевност Краљево, струковно удружење професора српског језика и књижевности већ шест
година за редом, а у њему активно учествују и наставници наше школе.
Главни догађај манифестације је такмичење из срског језика и језичке културе за
ученике шестог разреда. Манифестацију је отворила начелница Школске управе Бојана
Маринковић. Поред многобројних ученика, родитеља и колега, манифестацији је
присуствовао и члан Градског већа града Краљева задужен за образовање Александар
Цветковић.
У овогодишњем такмичењу учествовало је осам школа са територије коју покрива
Школска управа Краљево: ОШ ,,Јосиф Панчићˮ из Баљевца, ОШ ,,Бранко Радичервићˮ
Вранеши и Подунавци ОШ ,,Димитрије Туцовић, краљево, ОШ „Чибуковачки партизани“,
ОШ „Вук Караџић, ОШ „Живан Маричић“ , Жича, ОШ „Светозар Марковић“ и наша школа –
ОШ „IV краљевачки батаљон“.
Ток такмичења пратио је и оцењивао трочлани жири у саставу: Катарина Јаблановић,
библиотекар у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“, Мирјана Савић, кустос у
Народном музеју Краљево и Жарко Милојчевић, професор српског језика и књижевности у
економској школи у Краљеву.
Програм је отворила ученица Музичке
школе Ивана Драгањац, 3. разред у класи
професорке Драгане Манојловић. У забавном делу
програма учествовали су: Наташа Жарчанин,
ученица 1. разреда Гимназије – презентација о
Светом Сави; ученици Школе за основно и средње
образовање „Иво Лола Рибар”, у пратњи
наставнице Лидије Ђоковић извели су једну
музичку нумеру; Кристина Манчић, Филип
Миленковић и Јован Живчић ученици 3.разреда
Музичке школе одсвирали су на својим инструментаима композиције; ученици Драмске
секције Врба, у пратњи наставнице Оливере Прибојац и то: Душан Пантелић, Ива Томић,
Давид Гогић, Давид Љешевић, Милица Јоксимовић, Марта Димитријевић, Неда Лазаревић,
Софија Вукосављевић и Даница Лазаревић приказали су Предања о Светом Сави.
Након полуфиналног такмичења, пет тимова нашло се у финалу: 1. ОШ „Вук Караџић”, 2.
ОШ „Живан Маричић”, Жича, 3. ОШ „Светозар Марковић”, 4. ОШ ,,Чибуковачки партизаниˮ,
5. ОШ ,,IV краљевачки батаљонˮ.
Наш тим чиниле су три ученице
одељења 6-1: Слободанка Маријановић, Тара
Тимотијевић и Софија Ивић. Припремала их је
наставница Аница Вучинић.
Први део такмичења био је такмичење
из области језичка култура, у оквиру кога је
најпре требало завршити легенду О Светом
Сави на задати почетак, а након тога прочитати
текст
који
је
написан
архаичним
српскословенским језиком, а онда исти текст
протумачити.
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Наш тим је у овом делу показао изузетну језичку културу, богатство речника,
маштовитост, креативност и оригиналност, па се после овог дела такмичења налазио на
1.месту. Занимљиво је да је у другом делу, читању и тумачењу текста наш тим добио
максималан број поена од сва три члана жирија.
У наставку је уследио квиз од двадесет питања из области књижевности. Питања су се
односила на градиво из обавезног школског програма из књижевности. Након тога
проглашени су резултати такмичења:
ПРВО МЕСТО: Тим 3: ОШ „Светозар Марковић” – 39 поена;
ДРУГО МЕСТО: Тим 5: ОШ ,,IV краљевачки батаљонˮ - 38 поена;
ТРЕЋЕ МЕСТО: Тим 4: ОШ ,,Чибуковачки партизаниˮ - 37 поена;
ЧЕТВРТО МЕСТО: Тим 1: ОШ „Вук Караџић” – 36 поена;
ПЕТО МЕСТО: Тим 2: ОШ „Живан Маричић”, Жича - 33 поена.

Тим наше школе заузео је одлично
друго место и показао да се језичка култура и читање књижевних дела негује супротно општој
појави код младих људи.
У тиму за организацију самог такмичења учествовале су и наставнице српског језика из
наше школе: Аница Вучинић, као део трочланог жирија за литерарни конкурс и Наташа
Митровић, као део трочланог тима за израду питања за квиз знања.
Аница Вучинић, наставник српског језика и књижевности
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Светосавска награда за ученика
(27.01.2020)
Традиционално, и ове године на Савиндан, у част најзначајнијег просветитеља, Светог
Саве, градоначелник Краљева, Предраг Терзић, доделио је, у име града, Светосавску награду
најбољим ученицима краљевачких основних и средњих школа.
Ова награда представља признање ученицима за њихов целокупан рад у школи: учење,
владање, волонтирање, рад у секцијама, успехе на такмичењима, хуманост.
Овогодишња добитница Светосавске награде је Дејана Андрић, ученица VIII2. Ову
престижну награду заслужила је константним радом и завидним знањем из свих предмета.
Дејана је вредна, марљива и одговорна, вишеструко талентована, несебична, своје школске
обавезе испуњава на време и увек је спремна да својим вршњацима помогне, па су то разлози
зашто је баш она одабрана да нас представља на свечаној додели награда.
Поносни смо што овакви ученици похађају нашу школу и што нас представљају у
најбољем светлу. Надамо се да ће Дејани Светосавска награда бити подстрек за нове успехе у
наредном школовању.
Наталија Балтић, проф. српског језика
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Школска слава Свети Сава
(27.01.2020)
Што је ближа Христу, моја земља расте
Од Растка до Саве, све већа и већа.

У основним школама данас су се
одржавале приредбе поводом школске славе – Светог Саве, првог српског архиепископа и
просветитеља. Тако је било и код нас. Трудимо се и растемо у духу светосавља свесни важности својих
предака, у духу знања, пријатељства и узајамног поштовања. Ускликнули смо још једанпут Светитељу
Сави. Запевали са хором који је и отворио ову свечаност, под диригентским вођством наставнице
музичког Јелене Димитријевић.
Да свечаност буде потпуна, после ломљења колача, потрудили су се и чланови драмске секције
школе са руковаодиоцем секције и кординатором приредбе наставницом Надом Тијанић, уз свесрдну
помоћ наставнице српског језика Марине Лончаревић. Програмом су нас подсетили на значај и
величину овог просветитеља, путеводитеља и саветодавца српског народа. Јеш једном смо се сетили
како је Растко узрастао до Саве, остављајући нам притом вечито незавршен задатак усавршавања
личности.
Имали смо подршку учитељица млађих разреда које су са својим ученицима употпуниле
програм, па су тако ученици старијих разреда све присутне пригодним драмским текстом подсетили на
живот и дело Светог Саве, а ђаци из млађих разреда су својим рецитацијама и песмама употпунили
приредбу.
Подсетивши нас на пут светосавља, знања и племенитости који треба да следимо, директор
школе, Марина Вучинић, доделила је, традиционално, награду најбољем ученику осмог разреда.
„Тражите ме у себи, у својим делима, па ћете ме наћи у сваком месту где кренете и у
сваком времену у ком живите. Украсите свој живот правом вером и добрим делима, јер дивна је
вера што кроз живот дела, “ речи су којима су завршили наши ђаци овогодишње славље, а пред нас
стављајући циљ да се пут ка већем и бољем даље настави.

Нада Тијанић, наставник српског језика
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дима
(31.01.2020)
Поводом обележавања Националног дана без дуванског дима, наставница биологије
Милица Ђорић, је ученике наше школе, чланове Вршњачког тима, упознала са главним
састојцима, нежељеним дејствима и последицама дуванског дима, као и са врстама зависности
и ефеката на организам престанком пушења. Чланови вршњачког тима ће ово сазнање пренети
на своје вршњаке и тако подићи њихову свест о штетним дејствима дуванског дима.
Тим поводом у холу школе направљена је изложба ликовних радова на тему Дувански
дим и здравље. Ученици 5/1 и 5/3, са наставницом Аном Јеремић, скренули су пажњу на
штетност дуванског дима на здравље човека, последице које оставља и негативан утицај дима
на пасивне пусаче, међу којима је велики број деце.
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Двојезична настава
(25.02.2020)
Beth Wendt, лектор на групи за англистику на факултету ФИЛУМ у Крагујевцу и
Еnglish language fellow при Регионалној канцеларији за енглески језик Амбасаде САД у
Србији, посетила је нашу школу и одржала интерактивне радионице за ученике двојезичних
одељења на тему Wisconsin - Geography and Tradition. Ученици су активно учествовали у
дискусији и поставили гошћи много питања о америчком начину живота и култури. Beth
Wendt je одржала и радионицу за наставнике енглеског језика као и оне који су ангажовани у
двојезичној настави на тему Education in the USA. Сарадња са Beth Wendt пружа прилику да
ученици вежбају разговор са изворним говорником енглеског језика и боље упознају културу
и обичаје америчког народа.
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„ДАН РУЖИЧАСТИХ МАЈИЦА“
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА
(26.02.2020)
Око 450 ученика и двадесет учитеља Основне школе „IV
краљевачки батаљон“ из Краљева, уз подршку
директорке Марине Вучинић, 26.фебруара 2020.године
послали су јасну поруку обојену ружичастом бојом.
Последње среде месеца фебруара на "Међународни дан
превенције вршњачког насиља" или "Дан ружичастих
мајица" имали смо јасну поруку за све - „Насиље
престаје сад и овде!“
Као установа која се бави васпитањем и образовањем
деце основношколског узраста, сматрамо да је јако битно
да својим примерима и моделом код деце развијамо
праве животне вредности. Од нас зависи хоћемо ли
адекватно реаговати на насиље и исто искоренити и
уклонити. Насиље није тихо, насиље се види, чује и
осећа. Насиље је рана која боли, која оставља
ожиљак. Континуирано учење на овом узрасту је
темељ, којим ће деца наставити да храбро корачају
кроз живот. Ми смо делом одговорни да наша деца
након растанка са учитељима, наставе да буду
пример
другарства,
љубави,
толеранције,
уважавања, хуманости, да неспоразуме решавају не
насиљем и да је свака игра, учење и активност –
заједнички, сараднички, тимски рад.
И овог „ружичастог“дана, тимским радом
обавили смо низ активности које су корисне за
информисање и подизање свести о превенцији
вршњачког насиља. Рекли смо НЕ насиљу
облачењем ружичастих мајица, а у учионицама
смо
подстицали
толеранцију,
међусобно
разумевање, уважавање, радили на прихватању
различитости, оснаживали самопоуздање и
пријатељство и израђивали одељењске плакате
на тему другарства и спречавања вршњачког
насиља.
Јасно НЕ вршњачком насиљу казалили смо кроз
презентације и дијалог. Самостално или групно креирали
смо и на ружичастим папирним „мајицама“ писали поруке
које говоре о борби против насиља уз договор да се свако
„држи“, поштује и примењује оно што је написао – „Не
буди груб, буди добар друг“, „Теби је ругање фора, а
некима ноћна мора“, „Немој бити зао више, нек` ти на срцу
помоћ пиђе“, „Немој проблеме решавати шаком, већ
расправом лаком“, „Друге не туци, а себе у доброту обуци“,
„Насиље код нас не станује више“, „Ил` се дружи, ил`
продужи.“... Док су се на ветру вијориле наше ружичасте
папирне мајице, из грла свих нас, и ученика и учитеља и
родитеља и представника медија, орила са песма „Само да
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рата не буде“. Уз последње тактове песме, у читав свет са платоа наше школе и из руку и срца
свих нас полетело је 450 ружичастих балона са поруком „Стоп насиљу“. Призор за памћење ...
ружичаста школа пуна смеха, весеља, пријатељства и дружења.
Дан ружичастих мајица није само програм који ћемо наставити марљиво и уз пуно труда да
спроводимо и наредних година. То је идеја, а идеја која за циљ има праве вредности је
неуништива!
Снежана Шашић, проф. разредне наставе
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Po~etkom marta 2020. godine ve} se
nagove{tavao da }e se i u Srbiji pojaviti i
pro{iriti takozvani virus Korona.
Svetska zdravstve na organizacija
proglasila je pandemiju!
Na`alost, 15. marta 2020, uvedeno je
vanredno stawe i odmah nam je saop{teno da
se u {kolske klupe ne}emo vra}ati ove
{kolske godine.
Odmah smo pre{li na onlajn nastavu i u
tim novim okolnostima poku{ali, nadamo
se i uspeli, da uradimo i nadoknadimo sve
{to se uraditi mo`e, u uslovima ku}ne
izolacije i virtuelnog sveta.
Evo nekih aktivnosti iz tog perioda.
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ПРОЛЕЋЕ – I разред
(23.03.2020)

Прваци су и у овако ванредним условима јако вредни, па су своје послате радове на
тему Пролеће, претворили у лепе паное. Желимо овим путем да похвалимо све прваке и
њихове родитеље који нам шаљу радове. Показали смо да се сналазимо и у ситуацијама
тешким за све нас.
Учитељица Биљана Симоновић, руководилац већа првог разреда
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КОЛАЖ ОД ОСМЕХА – I разред
(27.03.2020)

Ученици првог разреда и даље показују да ово учење на даљину, колико је корисно,
толико је и забавно. Своју креативност су поново показали на часу ликовне културе, а све то
сложили у занимљиве колаже. То доказују и својим осмесима. Одељења 1-1, 1-4 и 1-5 су била
хитра па ово послала, а уједно за остале прваке и ђаке наше школе направили изазов.
Учитељица Биљана Симоновић, руководилац већа првог разреда
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ПОЗОРИШТЕ СЕНКИ – I разред
(1.04.2020)

И у трећој недељи учења на даљину, прваци су показали да и код куће могу да се науче
многе ствари. Са часа ликовне културе су добили задатак да направе Позориште сенки, а они
су показали да то њима није тешко и да су прави мали уметници. Учитељи су радове сложили
у колаже, па је све то вредно погледати.
Учитељица Биљана Симоновић, руководилац већа првог разреда
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ЋИЛИМ ПОЉЕ – I разред
(7.04.2020)
Овонедељни задатак из српског језика, а у четвртој недељи учења на даљину, првацима
је био задатак да нацртају чаробни ћилим. Наставна јединица која је обрађивана била је
Разликовање гласова Ч и Ћ. Ученици 1-1 су показали да воле српску народну традицију, па је
ту било и правих пиротских ћилима. Остало ће рећи колажи направљени од ученичких радова.
Учитељица Биљана Симоновић, руководилац већа првог разреда
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У СУСРЕТ ВАСКРСУ – I разред
(14.04.2020)
Поводом предстојећег празника
Васкрса, ученици првог разреда су се
потрудили да себи, својим родитељима и
учитељима улепшају ове претпразничне
дане. Том приликом су, на часовима
српског језика, математике, света око нас,
ликовне културе, пројектне наставе и
ваннаставних активности, али у кућним
условима, припремили украсе за овај
велики празник. Показали су велику
креативност, стрпљење и упорност, а
њихове учитељице су то представиле
пригодним колажима.
Учитељица Биљана Симоновић,
руководилац већа првог разреда
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ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
(22.04.2020)
Широм света данас се обележава Дан планете Земље, чији је циљ да се ојача свест и
поштовање животне средине и природе од стране људи.
Ученици шестог разреда наше школе су са својом наставницом, Маријом Весковић,
обележили овај датум у оквиру Чувара природе, а у току наставе на даљину.
Марија Всковић, проф. биологије
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И ученици 5. разреда, са наставницама Аном Јеремић и Милицом Ђорић, припремили
су постере и презентације, да би скренули пажњу на степен угрожености екосистема,
климатске промене, нестајање врста.
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EARTH DAY – двојечна настава – 6/1
(22.04.2020)
Ученици одељења 6-1, који похађају двојезилну наставу обележели су Дан планете
Земље користећи технику критичког мишљења и мапу ума.
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СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ
(23.04.2020)
Данас је Светски дан књиге. Ученици одељења 7/2, 7/3 и 7/6 наше школе су га
обележили ове године мало другачије. Они су са својом наставницом, Марином Лончаревић,
направили колаже од слика књига. То су књиге које тренутно читају или су им драге, а избор
је заиста шаренолик. Од лектире преко актуелних наслова популарних блогера до књига за
младе, али и спортске литературе и стрипова... Ове књиге су израз читалачких тежњи једне
генерације, која, ипак, не одустаје од књиге.
Марином Лончаревић, проф.српског језика
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ФРАНКОФОНИЈА У ДОБА КОРОНЕ
(23.04.2020)
С обзиром на тренутну ванредну ситуацију, нисмо били у прилици представимо све
што смо припремили за Франкофонију, која се, у нашој школи, одржава сваке године у марту,
месецу Франкофоније. Нашли смо начин да вам овим путем покажемо један део програма у
којем учествују наши ученици старијих разреда (секција за француски језик). Жељко Стијовић
је представио Франкофонију, слике су са последњег часа шестака (петак, пред ванредну
ситуацију), а песме су отпевале Искра, Ана и Вања .
Све додатне информације, на Интернету, можете наћи ако укуцате Франкофонија, Ајфелова
кула, Версај, Лувр, Тријумфална капија, Јелисејска поља, Монмартр, Дизниленд Париз, ПСГ,
француски модни креатори, француска кухиња (тарт, киш, еклери, макарунси) ...
Будите здрави!

"Французи" и наставница француског језика Александра ❤

Фото Н.В.
скриншотовано са ФБ странице школе
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ОМОТ ЗА МОЈУ КЊИГУ
(23.04.2020)
♡ У настави на даљину, ученици петог разреда су на тему "Омот за моју књигу, бајку из
маште", ликовна култура, представили како функционише на даљину њихова машта и
креативност. Мноштво дивних илустрација и ликовних радова на задату тему, говоре о
таленту и безграничној машти наших малих уметника.♡
Јасмина Тонић, проф.ликовне културе
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ТЕХНИКА АГАМОГРАФ – II разред
(24.04.2020)
Ученици другог разреда су показали кретивност користећи технику агамограф.
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НА ЧАСОВИМА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА – II и VI разред
(24.04.2020)
Ученици другог и шестог разреда су у оквиру часова енглеског језика користили мапе
ума да представе теме: farm animals, pets, in fashion, clothes, parts of clothes (winter, summer
clothes).
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ВИТРАЖ - ТЕХНИКА ОСЛИКАВАЊА НА СТАКЛУ - V разред
(27.04.2020)
У оквиру онлајн наставе-ликовна култура, ученици петог разреда су представили своје
дивне идеје на тему - Витраж, техника осликавања на стаклу. Својим креативним идејама
наши ученици су представили личне погледе виђења и изгледа нашег окружења, и на тај
начин потврдили да је свет најлепши у очима деце!
Јасмина Тонић, наствница ликовне културе
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„ПЕКАРЧИЋ“ – I разред
(27.04.2020)
Ученици првог разреда су на часу музичке културе учили песму "Пекарчић". Имали су
задатак да у кућним условима у време изолације, а у складу са могућностима и заједно са
породицом умесе неко пециво. Ученици су се радо одазвали изазову, а њихове пекарске
креације обједињене су у филмовима које су урадиле учитељице.
Учитељица Биљана Симоновић, руководилац већа првог разреда

Фото Н.В.
скриншотовано са ФБ странице школе
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Ликовни конкурс – ХЕРОЈИ НАШЕГ ДОБА
(3.05.2020)

Ученица одељења 3-2, Тара Антонијевић, добила је похвалу за учешће на ликовном конкурсу.

ПРОЈЕКАТ „УЧЕНИЦИ-УЧИТЕЉИ“- II разред
(4.05.2020)
Ученици II-5 одељења припремили су презентацију наставне јединице "Твоје тело",
којом показују да успешно реализујуи пројекат "Ученици - учитељи", који је започет током
првог полугодишта и наставља се и даље, без обзира на услове рада.
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ШКОЛА КАКВУ ЗАМИШЉАМ И ЖЕЛИМ- V разред
(4.05.2020)

Осим писаног рада, на тему ШКОЛА КАКВУ ЗАМИШЉАМ И ЖЕЛИМ, ученици 5-5
показали су своју креативност на часу српског језика.
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Ликовни култура – Обједињавање покрета, игре и звука-балет
(5.05.2020)
У оквиру онлајн наставе - Ликовна култура, ученици седмог разреда су представили
своје ликовне радове на тему - Обједињавање покрета, игре и звука-балет. Својим радовима су
показали способност визуелног приказа покрета и динамике у простору, слободу потеза и
умешност комбиновања ликовних техника.
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Музичка култура – Обједињавање покрета, игре и звука-балет
(6.05.2020)
Услед новог начина дружења и учења на даљину наши вредни ученици су слушали
бројна позната дела озбиљне музике, научили су пуно о инструментима и стиловима у музици,
отпевали бројне песме, усвојили нова знања из основа музичке писмености и показали своју
креативност. Наставница музичке културе Јелена Димитријевиц их похваљује за предани рад
чак и у ванредним условима!
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Hippo такмичењe из енглеског језика
Први круг овогодишњег међународног Hippo такмичења из енглеског језика одржан је
28.02.2020. Пријављено је око 60 ученика за категорије Hippo 1,2,3. Иако су резултати
такмичења стигли пре увођења ванредног стања и онлаин наставе, дуго се чекало на одлуку
како ће се реализовати полуфинални круг који се већ неколико година одржава у ОШ "Доситеј
Обрадовић" у Врби. У мају смо коначно добили обавештење да ће полуфинале бити одржано
онлаин уз помоћ апликације Zoom и линка за Hippo тестове. Изради онлаин теста 22.05.2020.
приступили су следећи ученици:
Hippo 3 - осми разред - наставник Јелена Николић
1. Софија Радуловић 8-5
Hippo 2 - шести разред - наставник Олгица Матовић
1. Константин Божић 6-1
2. Борко мачужић 6-1
3. Анастасиа Теа Живановић 6-1
4. Ивона Коњокрад 6-2
5. Вук Станисављевић 6-5
6. Неда Остојић 6-5
7. Милан Максимовић 6-5
8. Ања Сворцан 6-5
Hippo 1 - наставник Тања Радовић
1. Петра Чапрић 5-4
2. Искра Васиљевић 5-5
3. Димитрије Мајсторовић 5-5
4. Павле Сотиров 5-5
Под надзором коориднатора за Краљево Снежане Томашевић ученици су из својих
домова праћени камером апликације Zoom радили тестове и резултати се очекују крајем јуна.
Организатори Hippo такмичења су одлучили да се и финале овог највећег међународног
такмичења у знању енглеског језика одржи онлаин између 14. и 19.септембра 2020.
Наравно, то никако не би било исто као када је Сара Родић са наставницом Олгицом Матовић
путовала у Лидо Ди Језоло и дружила се са децом из многобројних земаља Европе и Азије,
али се ипак надамо поновном учешћу за који ће чак бити организовано и онлаин усмено
испитивање кандидата.
Школски координатор Hippo такмичења
Тања Радовић
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Nastavak
sledi...
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