
 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 2015. године 

 
1.  1.09.2015. Пријем првака  

2.  3.09.2105. Родитељски састанци  

3.  3.09.2105. ''ПАЖЉИВКО'' Савет за безбедност и саобраћајна 

полиција 

 

4.  6.09.2105. Бициклисти кроз Краљево   

5.  8.09.2105. Савет родитеља  

6.  14.09.2105. Школски одбор, Састанак тима за превенцију насиља  

7.  17-19.09.2105. Екскурзија 8.разреда стр. 2. 

8.  18.09.2105. ''Безбедност у саобраћају'' предавање у I разреду  

9.  21-28.09.2015. Школа у природи – III разред  

10.  25.09.2015. Турнир у малом фудбалу у ОШ ''Вук Караџић'' - IV разред  

11.  28.09.-5.10.2105. Школа у природи – IV разред   
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ЕКСКУРЗИЈА ОСМАКА 

Свет је књига, а они који не путују, читају само једну страницу 

                                                                                                        (Свети Августин) 

(17.18. и 19.септембар 2015. године) 

  

Наши матуранти су у периоду од 17. до 19. септембра  2015. уживали  на заједничкој 

екскурзији  и том приликом посетили значајне локaлитете наше земље. 

Од локалних водича у Тршићу сазнали су занимљиве чињенице из живота српског 

реформатора Вука Стефановића Караџића.Тродневна екскурзија обухватала је и обилазак 

фрушкогорских манастира, Сремских Карловаца а међу знаменитостима које смо посетили 

убрајају се Патријаршијски двор, Саборна црква и Карловачка гимназија. Своје одушевљење 

ученици нису крили приликом  обиласка Палићког језера. Обилазак Петроварадинске 

тврђаве и прелеп поглед који се пружа са ње никога није оставио равнодушним. Приликом 

посете Новом Саду посетили су место чувања, проучавања и презентације националне 

уметности, место едукације и естетског уживања, Галерију Матице српске. 

Наставница немачког, 

Јелена Секулић 

 

Ова екскурзија ће остати дуго у сећању наших матураната. 
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ОКТОБАР 2015. године 

 

1.  5-11.10.2015. ДЕЧИЈА НЕДЕЉА стр. 4. 

2.  5.10.2105. Изложба дечијих ликовних радова у холу школе  

3.  5.10.2105. Маскембал на тему ''Породица''   

4.  6.10.2105. Размена и поклањање играчака и књига  

5.  7.10.2105. Градски маскембал  

6.  7.10.2105. Позоришна представа  

7.  8.10.2105. Сусрет са писцем  

8.  8.10.2105. Јавни наступи рецитатора  

9.  9.10.2105. Приредба поводом пријема првака у Дечји савез  

10.  6.10.2015. Редакцијски одбор за израду монографије  

11.  7.10.2015. Састанак ђачког парламента  

12.  9.10.2015. Систематски 7-1  

13.  9.10. и 11. 10.2015. Семинар ''Ни црно ни бело''  

14.  14.10.2015. Систематски 7-2  

15.  17. и 18.10.2015. Семинар ''Позитивна дисциплина у школи и породици''  

16.  19.-23.10.2015. Спортска недеља (млађи разреди)  

17.  21.10.2015. Систематски 7-3 и 7-4  

18.  21.10.2015. Наставничко веће и Редакциони одбор за монографију  

19.  26.10.2015. Позоришна представа ''Чувари природе'', градско 

позориште (предшколци и прваци) 

 

20.  28.10.2015. Систематски 7-4 и 7-5  

21.  29.10.2015. Сајам књига – 7. и 8. разред стр.5. 

22.  30. и 31.10.2015. Семинар Асертивна комуникација  
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Дечија недеља 
(5. до 11. октобра 2015.) 

  
Традиционално сваке године 

прва недеља у октобру је посвећена 

деци. Циљ је да се укаже на стварни 

положај деце и младих у друштву. 

Дечија недеља у континуитету 

сензибилише јавност на потребу за 

континуирано остваривање дечијих 

права у нашем друштву и доприноси 

амбијенту који пружа једнаке шансе за 

развој и остваривање пуног потенцијала 

деце као и њихово учешће у 

друштвеном животу. Мото овогодишње 

Дечије недеље је “Подршка породици-

најбоља подршка деци“. 

Недеља је била испуњена занимљивим активностима, а оно што је деци посебно било 

занимљиво је маскенбал. Различити костими и насмејана лица наших малишана могли су се 

видети 5.октобра у дворишту наше школе. 
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БИЛИ СМО НА САЈМУ КЊИГА 
(Београд 29.10.2015.) 

 
„Шта би било да није било?“ 

 

Ученици 7. и 8. разреда наше школе посетили су 60. јубиларни Међународни 

београдски сајам књига, одржан под слоганом  „Шта би било да није било“ Београдског 

сајма књига свих ових година, јер се у години великог јубилеја, шездесетогодишњице једног 

од највећих сајмова књига  у Европи, намеће  питање доприноса Београдског сајма књига 

књижевном стваралаштву, образовању и угледу Србије у свету. Одржан је у периоду од 

25.октобра до 1.новембра 2015. године на Београдском сајму. 

 

Београдски сајам књига задржао је основни излагачки концепт-представљање 

савремене светске и домаће издавачке продукције, писаца, покретање актуелних књижевних 

и друштвених питања.  

 
 Наставници који су ишли на сајам књига: Тања Радовић, Никола Радовић, Јелена 

Секулић, Марија Данчетовић (библиотекар), Војкан Трифуновић.  
 

Наставница немачког, 

Јелена Секулић 
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НОВЕМБАР  2015. године 

 
1.  3.11.2015. ''Да се не заборави'' – обележавање петогодишњице 

земљотреса у Краљеву 

 

2.  4.11.2015. Систематски и вакцине 6-1 и 6-2  

3.  4. и 5.11.2105. Концерти Милоша Радовића стр.7. 

4.  5.11.2105. Тим за превенцију насиља  

5.  5.11.2105. НТЦ трибина – гост др Ранко Рајовић стр.8. 

6.  6.11.2015. Систематски и вакцине 6-3  

7.  6. и 7. 11.2105. Посета побратимској школи у Врању поводом Дана школе  

8.  9.11.2015. Педагошки колегијум и Стручно веће учитеља  

9.  9.10. и 

11.11.2105. 
РАСПУСТ ЗА УЧЕНИКЕ  

10.  10.и11.11.2015. Састанци тимова  

11.  13.11.2015. Одељењска већа  

12.  17.11.2015. Наставничко већа  

13.  17.11.2015. ПРВИ КОРАЦИ КА ПРЕДУЗЕТНИШТВУ стр.9. 

14.  18.11.2015. Савет родитеља  

15.  18.11.2015. Систематски и вакцине 6-4 и 6-5  

16.  19.11.2015. Родитељски састанци  

17.  19.11.2015. Градска библиотека - ''Минут до 12'' – предавање проф.др 

Даниловића, историчара, за осмаке, Војкан Трифуновић 

 

18.  20.11.2015. Светски Дан детета стр.10. 

19.  20.11.2015. Вече родољубиве поезије, Војкан Трифуновић и ученици 

8.разреда 

 

20.  21.11.2015. НТЦ радионице за даровиту децу (4.разред) стр.11. 

21.  26.и 27.11.2015. Филмска пројекција у Кварту ''Мали принц'' ППП –IV раз. стр.12. 

22.  17.18.и 20.2015. Систематски – школски зубар 5-1 – 5-2  
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КОНЦЕРТ Милоша Радовића 

(4. и 5. новембар 2015.) 

 

 

 
Већ постаје традиција да с јесени у нашој школи гостује познати српски оперски 

певач Милош Радовић. Тако је и ове године 4. и 5. новембра, у пратњи Александра Радовића, 

клавир, и Милана маринковића, гитара, Милош Радовић одржао два врло посећена концерта 

у амфитеатру наше школе. На репертоару младог уметника биле су градске песме, романсе и 

евергрин мелодије.  

Иначе, Милош Радовић (баритон) је професор певања. Студије соло певања је 

завршио у класи примадоне Радмиле Бакочевић. Поред класичног, оперског репертоара, 

изводи староградске песме, наполитанске композиције, романсе, шлагере, евергрин мелодије 

и традиционалну музику, националних и светских аутора 

 
Н.В. 
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НТЦ ситем учења 

(5. новембар 2015.) 
 

На наше велико задовољство, у нашој школи гостовао је и одржао предавање др 

Ранко Рајовић, дугогодишњи члан четворочланог комитета светске МЕНСЕ, аутор НТЦ 

система  учења за надарену децу, који функционише у оквиру МЕНС-е. 

О томе, колико је интресовање за ову област најбоље показује посећеност овог 

предавања, на коме су многи присутни морали да стоје, јер се број седишта у амфитеатру 

овога пута показао као недовољан. 

Ово предавање уједно је била и најава организовања радионица за даровиту децу по 

НТЦ ситему и у Краљеву. 

За више информација о овој теми посетите следећелинкове: 

 

https://www.mensa.rs/iq/sigovi/ntc/sistem-ucenja/prvi-deo/   

http://www.ntcucenje.com/  

 

Н.В. 

 

https://www.mensa.rs/iq/sigovi/ntc/sistem-ucenja/prvi-deo/
http://www.ntcucenje.com/
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ПРВИ КОРАЦИ КА ПРЕДУЗЕТНИШТВУ 

(17. новембар 2015.) 

 

 

У организацији Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и 

Моравучког округа у ОШ ''IV краљевачки батаљон'' у Краљеву, за осмаке наше школе, 

одржано је предавање на тему Први кораци ка предузетништву. 

Предавање је оджано 17. новембра 2015. у амфитеатру школе, у трајању од 1,5 часова. 

Предавач је била Катарина Марковић менаџер за подршку и развој. 

Н.В. 
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СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА 

(20. новембар 2015.) 
 

Ђачки парламент је и ове године обележио Светски дан детета на традиционални 

начин - утакмицама између наставника и ученика.  

Најпре су одржане кошаркашке утакмице, а затим и одбојкашке и фудбалске. Из 

оправданих разлога нисмо могли да организујемо утакмицу између наставница и ученица, 

али смо, у жељи да сви буду испоштовани, осмислили да се такмиче девојчице против 

дечака. Утакмица је била јако интересантна и посећена као и све остале које су ових дана 

одигране. 

Оваква и слична дешавања у нашој 

школи говоре о томе да нам школа није 

место само за учење већ и дружење и 

забаву. 

 

 

 

Наставник грађанског васпитања, 

Сања Николов Белоица 
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СЕКЦИЈА ЗА ДАРОВИТЕ УЧЕНИКЕ 

(21. новембар 2015.) 

 
Захваљујући Краљевачком друштву учитеља, др Ранку Рајовићу и школи за стране 

језике Полиглот, у нашој школи од скоро прилику да се упознају са новим начинима учења  

имају даровити ученици четвртог разреда  свих краљевачких школа. Радионице су бесплатне 

и организују се једном недељно у трајању од 90 минута. 

Наиме, секцију за даровите ученике организује Никола Тесла Центар (НТЦ) из Новог 

Сада, у сарадњи са сертификованим НТЦ едукатором из Краљева. У раду секције примењује 

се НТЦ систем учења, аутора Уроша Петровића књижевника и др Ранка Рајовића, оснивача 

МЕНСЕ Србије, који је 5.децембра имао веома запажено и посећено предавање у нашој 

школи. 

Кроз игру, асоцијације, загонетке и загонетне приче, ученици са великим 

задовољством упознају нов и занимљив начин учења, стичу функционална знања, уче како 

да брзо размушљају, повезују и такључују.  

НТЦ тим који обавља радионице у нашој школи чине учитељи: Данка Тешић ОШ 

''Живан Маричић'', Ана Милошев ОШ ''Јово Курсула'', Љуба Радета ОШ ''Вук Караџић'' и 

Оливера Петришко ОШ ''IV краљевачи батаљон''. Рад са децом је под супервизијом НТЦ 

стручног тима (Урош Петровић и Ранко Рајовић). 

 

Учитељ – НТЦ асистент, 

Оливера Петришко 
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ФИЛМСКА ПРОЈЕКЦИЈА МАЛИ ПРИНЦ 

(27. новембар 2015.) 
 

Дана 27.11.2015. године, ученици од припремног предшколског до четвртог разреда 

са својим учитељима су гледали анимирани филм ''Мали принц'' у биоскопу Кварт. Уз 

фантастичан филм ученици су уз велико интересовање и са великом пажњом уживали пуних 

1 сат и 40 минута. Филм је праћен уз аплаузе и понеку сузу. Слике са филмске пројекције 

говоре саме за себе. 
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ДЕЦЕМБАР  2015. године 

1.  1.12.2015. Обележен Светски дан борбе против сиде стр.14. 

2.  1.12.2015. Путевима револуције: Меморијални туризам у Југославији  стр.15. 

3.  2.12.2015. Предавање за ученике 5.разреда ''Упознајмо полицију'' и 

''Вршњачко насиље'' 

 

стр.16. 

4.  2.12.2015. Састанак тима за инклузију  

5.  2.12.2015. Систематски 1-1  

6.  3.12.2015. Школски одбор  

7.  3.12.2015. Презентација уџбеника English book  

8.  4.12.2015. Систематски 1-2  

9.  5.12.2015. НТЦ радионице. Пробе за дан школе са М.Дануловићем  

10.  9. и 16.12.2015. Систематски 1-4  Систематски 1-5  

11.  8.12.2015. ТРИБИНА ''Сто школа за детиењство без бола'' – Заштита и 

безбедност деце на Интернету 

стр.17. 

12.  9.12.2015. Систематски 1-3  

13.  9. и 16.12.2015. Систематски 1-4  

14.  10.12.2015. Предавање о заштити на раду стр.18. 

15.  11.12.2015. Изложба у холу школе – ученици трећег разреда  стр.19. 

16.  11.12.2015. Семинар за професоре енглеског ''Higher Achievem ents in a 

Primary English Classroom'' 
стр.20. 

17.  16.12.2015. Презентација Шумарске школе у Шумарској школи стр.20. 

18.  16.12.2015. Посета школи  - Дан школе ''Краљ Александар I'' у Пожаревцу   

19.  21.12.2015. Свечана додела диплома на конкурсу ''Дигитални час'' Наташа 

Вуковић 

стр.20. 

20.  23.12.2015. НАРОДНА ТРАДИЦИЈА стр.21. 

21.  24.12.2015. НОВОГОДИШЊЕ ПОСЕЛО стр.22. 

22.  24.12.2015. Изложба честитки и украса у градској библиотеци стр.23. 

23.  25.12.2015. Прослава дана школе – драмско сценски приказ- Године на које 

смо поносни,  Краљевачко позориште 

стр.24. 

24.  27.12.2015. НТЦ трибина – гост др Ранко Рајовић  

25.  28.12.2015. Наши трећаци успешни на фудбалском турниру у Чачку стр.27. 

26.  28.12.2015. БИГЗ – промоција електронских уџбеника и уџбеника за 

предметну наставу 19часова 

 

27.  29.12.2015. Ђачки парламент обележио Нову годину стр.28. 

28.  30.12.2015. Предавању које је реализовао еко покрет „Ибар“ стр.29. 

29.  31.12.2015. СРЕЋНА НОВА ГОДИНА стр.30. 
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ 

(1. децембар 2015.) 

 
Поводом Дана борбе против сиде; ученици 7/1,7/3,7/4,7/5  

и свих одељења осмог разреда, уз подршку наставнице 

биологије Сандре Радетић Вучетић, 1.12.2015.год. направили 

су црвене траке као симбол солидарности са оболелима од 

хива. Црвене траке су дежурни ученици у обе смене, поделили 

су ученицима, свим радицима школе и свима који су се тог 

дана затекли у просторијама школе, у знак подсећања на овај 

дан и зашто се обележава. Ученици су са начинима 

преношења, симптомима ове болести и мерама превенције 

упознати кроз наставу. Све је у потпуњено изложбом радова у 

холу школе. Црвене  траке, као симбол солидарности, ученице 

одељења 8/5, Сара Марија Пивљаковић и Кристина 

Максимовић понеле су и у РТКВ, где су гостовале у емисији 

Здравље на длану. Сви учесници емисије су радо понели 

траку, као симбол солидарности са оболелима и похвалили 

акцију коју смо самоиницијативно спровели у својој школи. 

                                                                                                                

 

 
 

 1.12.2015.године, ученице 

одељења 8/5, Сара Марија Пивљаковић и 

Кристина Максимовић су у пратњи 

наставнице биологије Сандре Радетић 

Вучетић, гостовале у емисији Здравље на 

длану која се емитује на регионалној 

телевизији  РТКВ.Тема емисије је 

„СРЕЋНА ДЕЦА И ТИНЕЈЏЕРИ 

ОДРАСТАЈУ У СРЕЋНЕ ЉУДЕ“ Уз 

обострано задовољство, уредница и 

водитељ емисије др.Маја Башић 

разговарала је са Саром и Кристином о 

разним темама: Како се расте са бакама 

и декама,како се развија 

самопоштовање,какво је вршњачко дружење,о младима и спорту,музици,школи и о још 

многим занимљивим темама иѕ угла младих.На тај начин су ученице наше школе 

претставиле себе,своје успехе и очекивања, али и своје вршњаке и школу на најбољи начин 

кроз успехе и остварене резултате. 

 

Наставник биологије 

Сандра Радетић Вучетић    
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ПОСЕТА ИЗЛОЖБИ  

Путевима револуције: Меморијални туризам у Југославији  

(1. децембар 2015.) 
 

 Ученици осмог разреда (одељење 8-1) у пратњи наставника историје Војкана 

Трифуновића посетили су изложбу под називом Путевима револуције: Меморијални 

туризам у Југославији. 

 Том приликом ученици су могли да се упознају са најзначајнијим споменичким 

комплексима са простора бивше Југославије, као и њиховом значају за историју и 

културу ових простора. Уз стручно вођење Јелене Марковић, историчарке уметности, 

ученици су добили одговоре на сва постављена питања. Ученике је највише интересовало 

о каквим се споменицима ради, због чега су подигнути и коме су посвећени. На тај начин 

уз коментар стручњака, ученици су проширили своја знања о СФР Југославији,  што се 

уклапа у план и програм, јер их ускоро очекују лекције које покривају овај период 

историје. 

 

Наставник историје 

Војкан Трифуновић, проф. 
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ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ  

УПОЗНАЈМО ПОЛИЦИЈУ И ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ 

(2. децембар 2015.) 

 
У нашој школи је, у организацији полицијске управе града, за ученике петог разреда, 

2.децембра, са почетком у 10 часова, одржано предавање на тему Упознајмо полицију и 

препознајмо насиље. Предавање су посетили сва одељења петог разреда. 

Предавање, које је трајало два школска часа, са горе наведеном темом, било је врло 

интересантно ђацима. Присутни ученици су узели учешће, постављањем питања и 

давањем одговора. Може се рећи да је постојала добра интеракција између предавача 

Милана Миладиновића и наших ђака.  

Ево пар фотографија са овог догађаја. 
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''СТО ШКОЛА ЗА ДЕТИЊСТВО БЕЗ БОЛА''  

Трибина  -  Заштита и безбедност деце на Интернету 

(8. децембар 2015.) 
 

Центар за едукацију и превенцију социјалне патологије “Доротеј“ из Београда уз 

подршку Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије реализује 

пројекат под називом “Сто школа за детињство без бола“. Циљ пројекта је заштита и 

безедност деце на Интернету, односно упознавање са опасностима које их вребају са 

друштвених мрежа. 

Као школа организатор, организовали смо 3 трибине за родитеље, ученике и наставнике 

основних и средњих школа. Предавач је Влада Арсић, уредник и новинар из Београда. 

Представници парламента су се активно укључили око саме организације трибине, око 

дочека ученика из других школа и уређењу хола како би све протекло у најбољем реду, али и 

указали на значај и озбиљност ове теме. 

Трибине су одржане у уторак, 08. 12. 2015. године у амфитеатру наше школе.  

Присутни су имали прилику да чују информације на основу искустава која су се већ десила, 

савете да интернету и друштвеним мрежама прилазе на обазрив начин, водећи рачуна о себи 

као и о саговорницима са којима контактирају.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставник грађанског васпитања, 

Сања Николов Белоица 
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ПРЕДАВАЊЕ О ЗАШТИТИ НА РАДУ 

(10. децембар 2015.) 

 

 

 

 

 
 Дана 10.12.2015. са почетком у 18h, у амфитеатру наше школе, за запослене наше 

школе одржано је предавање о заштити запослених на радном месту, што логично зависи од 

природе радном места и послова које запослени обавља. 

 Предавање је одржала Јаворка Душкић, лице задужено за безбедност и здравље на 

раду.  

Н.В. 
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АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА III и IV  РАЗРЕДА 

(10. децембар 2015.)  
 

 Дана 10. децембра у холу наше школе 

осванула је изложба интересантних радова, које 

је немогуће неприметити! 

 Наиме, ученици трећег разреда са својим 

учитељима, на часовима ликовне културе 

показали су велику креативност и уметнички 

дар, израђујући радове на тему ''На северном 

полу живе'' и ''Тропска острва''. 

 У оквиру теме о северном полу, након 

читања о Ескимима, њиховим навикама и начину 

живота, ученици су правили макете иглоа 

користећи новине, воду, течни штирак, четке, 

надуване балоне. Призоре из живота Ескима 

дочарали су фигурицама од пластелина, које су 

верно приказивале саме Ескиме као и животиње 

које живе у њиховом окружењу. 

 А ученици четвртог разреда су правили 

макете манстира. 

 

Учитељица, 

Мира Миливојевић  
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СЕМИНАР ЗА ПРОФЕСОРЕ ЕНГЛЕСКОГ 

(11.децембар 2015.) 

  
 ''Higher Achievem ents in a Primary English Classroom'' или Постигните више на 

часовима енглеског језика у основним школама у оранизацији издавачке куће Pearson 

Akronolo. 

Семинар је имао две сесије од по 45 минута и једну паузу од 30 минута. 

Предавач је била Драгана Филиповић, Pearson teacher trainer и предавач на факултету 

политичких наука Универзитета у Београду. 
 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА У ШУМАРСКОЈ ШКОЛИ 

(16.децембар 2015.) 

 
У среду 2015. у 11 часова, у оквиру програма професионална оријентација, у 

просторијама Шумарске школе Тим за екстерни маркетинг упознао је присутне са 

образовним профилима у школи, са специјализованим кабинетима за ловство, риболовство, 

дендрологију, биологију, као и са школским радионицама опремљеним најновијим 

машинама за обраду дрвета. 

Из наше школе презентацији су присуствовале Наташа Вуковић и Сања Николов 

Белоица. 

 

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА – ''ДИГИТАЛНИ ЧАС'' 

(21. децембар 2015.) 

 
Ове школске године наша 

колегиница Наташа Вуковић, 

учествовала је на конкурсу 

''Дигитални час'', који расписује 

Министарство трговине, туризма и 

телекомуникација.  

Заједно са Алексом 

Попадићем, наставником географије 

из ОШ ''Димитрије Туцовић'', 

награђени су трећом наградом у 

области природних наука. 

Награђени рад се односи на 

употребу Каху(т) квиза у настави 

географије. 

 

 

                                       Н.В. 
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     НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

(23. децембар 2015.) 
 

 

У среду,  23.12.2015. у амфитеатру школе, ученици трећег разреда су на занимљив 

начин учили о породичним окупљањима, славама и светковинама. На очигледном примеру, 

је показано славско сечење колача уз детаљно објашњење обреда који га прати. 

Час је одржан као корелација предмета народна традиција и верска настава, а са циљем 

реализовања ПО, занимање свештеник.  

                                                                             Учитељица, Драгана Бошњаковић 
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НОВОГОДИШЊЕ  ПОСЕЛО 

(24. децембар 2015.) 

   
Исидора Ратковић,  ученица 1/5 одељења, на НОВОГОДИШЊЕМ  ПОСЕЛУ 

 24.12.2015, у организацији Краљевачког друштва учитеља и Народне библиотеке Краљево, 

 за своју новогодишњу честитку освојила је другу награду. 

Честитамо Исидори!!! Браво!!! 
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ИЗЛОЖБА ЧЕСТИТКИ И УКРАСА 

(24. децембар 2015.) 

 
Ученици наше школе, од 1. до 4. разреда, и ове године су учествовали у изради 

честитки и украса за Нову годину. На изложби која је организована у градској библиотеци 

''Стефан Првовенчани''. Тим поводом награђена је ученица 1-5 Исидора Ратковић Наша 

школа има одличну сарадњу са градском библиотеком и прати све садржаје у којима може да 

прикаже креативност наших ђака. 

Организатор изложбе и аутор овог текста учитељица Надица Алемпијевић 
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ДАН ШКОЛЕ 22.12.2015. 

(обележен 24. и 25. децембра 2015.) 
 
 

И ове године после опсежних припрема обележили 

смо још један Дан школе. Прославили смо и два јубилеја. 

Седамдесет година наша школа поносно носи име „IV 

краљевачки батаљон“ и четрдесет година успешно ради у 

новој школској згради изводећи генерације којима се поноси. 

 Свечана седница оджана је 24.12.2015. године у 

амфитеатру школе. Седници су присуствовали поред 

директорке и свих запослених наше школе, представници 

савета родитеља и школског одбора, као и награђени ученици 

и њихови родитељи. Непосредно пре седнице, за наставнике и 

учитеље је одржано и стручно усавршавање на тему 

„Трансакциона анализа“ коју је представила директорка 

школе из Апатина Нада Здравковић. 

Директорка је поздравила присутне, сажето истакла 

рад и успехе школе у претходном периоду, а затим је 

наставница српског језика и књижевности Наташа Митровић  

представила трећи број школског часописа „Нови 

Батаљонац“.  

 

Директор школе Марина Вучинић је том приликом 

уручила награде ученицима који су освојили прва, друга и 

трећа места на литералним и ликовним конкурсима 

организованих у част Дана школе.  

Свечану 

седницу 

затворио је 

ученик 7-4, 

Јован 

Живчић, 

изведбом 

Менуета на 

кларинету. 

 

 

 

 

 

 

Након свечане седнице  уприличен је коктел у холу школе и организована изложба  

награђених радова на интерним конкурсима. Као и изложба слика наставнице ликовне 

културе Јасмине Николчевић на тему „Старо Краљево“. 
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Драмско – сценски приказ Године на које смо поносни 

 

 

другог дана, у Краљевачком позоришту наши ученици, уз пратњу хора, бриљирали су 

у драмско-сценском приказу „Године на које смо поносни“.  

Прво приказивање изведено је у 12 часова и било је намењено ученицима од 5 до 8 

разреда, који су били у пратњи дежурних наставника.  Друго приказивање изведено је у 14 

часова за представнике локалне самоуправе, госте из побратимлјених школа и осталие 

званице.  
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 Свечана вечера за све званице организована је исте вечери у ресторану „Ас“. 

 

 
Н.В. 
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НАШИ ТРЕЋАЦИ УСПЕШНИ НА ФУДБАЛСКОМ ТУРНИРУ У 

ЧАЧКУ  

(28. децембар 2015.) 

  
Ученици наше школе, Јован Степовић III-2 и Данијел Пузић  III-4, су чланови 

фудбалске екипе ''Бубамара'' из Краљева и на фудбалском турниру у Чачку постигли су 

запажени успех. 

Тим ''Бубамара'' је освојио прво место на поменутом турниру, на коме су учествовале 

64 екипе, где је одиграно укупно 108 утакмица и постигнуто око 500 голова. 

Ученик Јован Степовић проглашен је за најбољег стрелца турнира, постигавши 

укупно 6 голова и добио признање у виду копачке. 

Н.В. 
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ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ ОБЕЛЕЖИО 

ДОЛАЗАК НОВЕ ГОДИНЕ  

(29. децембар 2015.) 

 
Ђачки парламент је на својој седници, која је одржана 03. децембра 2015 године, 

разматрао могуће активности поводом предстојећих новогодишњих празника за све ученике 

наше школе. Том приликом се једногласно сложио и предложио ученицима првог и другог 

разреда да на часовима ликовног цртају новогодишње честитке, а да учитељи одаберу 

најлепше честитке како би смо направили изложбу у холу школе. 

Ученици трећег и четвртог разреда су на часовима ликовног или код куће правили 

новогодишње украсе. Најлепши и најоригиналнији су изложени у холу школе.  

У уторак, 29. децембра су ученици из парламента украсили хол школе. Ово је само део 

атмосфере. 
Руководилац Ђачког парламента 

Сања Николов Белоица 
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ПРЕДАВАЊЕ КОЈЕ ЈЕ РЕАЛИЗОВАО ЕКО ПОКРЕТ „ИБАР“ 

(30. децембар 2015.) 

 
 

Дана 30.12.2015.године у 12:30 у амфитеатру ОШ  “ IV краљевачки батаљон “, одржано је 

предавање на тему Загађивање воде, ваздуха, земљишта. Предавању су присуствовали 

ученици свих одељења осмог разреда у пратњи предметних наставника. Активисти 

еколошког покрета Ибар из Краљева, одржали су предавање и на тај начин упознали ученике 

са могућим изворима загађења различитих екосистема, глобалним последицама загађења, као 

и могућностима заштите и унапређења животне средине. Циљ овог предавања је упознавање 

ученика са основним еколошким појмовима и подизање еколошке свести појединаца. 

Н.В. 
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СРЕЋНА НОВА ГОДИНА 

(31. децембар 2015.) 

 
И ове, као и претходних година, наставница ликовне културе Јасмина Николчевић, 

окитила је јелку уз помоћ ученика. Јелка ће, под стражом Деда Мраза и Снешка Белића, 

красити школски хол до 15. јануара 2016. 

Н.В. 
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ЈАНУАР 2016. године 

 
23.   5.01.2016. Стручно веће учитеља  

24.  11.01.2016. Почетак другог полугодишта  

25.  12.01.2016. Тематски дан Временске одреднице – трећи разред -  32 

26.  13.01.2016. Предавање Еко покрета за I разред  

27.  15.01.2016. Предавање Еко покрета за VI разред  

28.  16.01.2016. Наставна субота – надокнада дана када смо славили Дан школе   

29.  18.01.2016. Представа крушевачког позоришта – ''Пинокио'' за I и III  

30.  20.01.2015. Вакцинација и систематски за 8-1  

31.  22.01.2016. Потписивање протокола о сарадњи са ОШ ''Мартин Коншак'' из 

Марибора 

33 

32.  23.01.2016. Школско такмичење из математике.  

33.  25.01.2016. Предавање Еко покрета за 5. разред   

34.  25.01.2016. Јавни час – Преживели Матхаузена 34 

35.  25.01.2016. Стоматолошки систематски – 6-5  

36.  26.01.2016. Предавање Еко покрета за 7. разред   

37.  26.01.2016. Стоматолошки систематски – 6-1, 6-3, 6-4  

38.  26.01.2016. Дочек гостију из  ОШ ''Мартин Коншак'' Марибор  

39.  27.01.2016. Ликовна изложба у холу школе посвећена Светом Сави 35 

40.  27.01.2016. Прослава школске славе Светог Саве 36 

41.  27.01.2016. Добитник Светосавске награде  37 

42.  28.01.2016. Испраћај гостију из Словеније  

43.  28.01.2016. Промоција Војне гимназије 38 

44.  28.01.2016. Мала изложба ученика уметничке школе 39 

45.  29.01.2016. Вакцинација и систематски за 8-3  

46.  29.01.2016. Промоција Војне гимназије за ученике из ОШ ''С.Марковић''  

47.  29.01.2016. Трећаци и антиквитети 40 

48.  30.01.2016. Сарадња наше школе и Савеза глувих и наглувих Краљева 41 
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ТЕМАТСКИ ДАН – ВРЕМЕНСКЕ ОДРЕДНИЦЕ 

(12. јануар 2016.) 

 
Веће учитеља трећег разреда, кооперативним радом, је 12.1.2016. у амфитеатру школе 

одржало тематски дан на тему Временске одреднице. 

Ученици су имали прилику да на мало другачији начин стекну нова и прошире већ стечена 

знања о временским одредницама, а такође и да их повежу са својим досадашњим 

искуствима. 

Решавајући асоцијације, проблемске задатке, приказујући облике у различитим 

временским одредницама, ученици су показали висок степен заинтересованости, што 

директно указује на то да им се овај начин рада веома допада. 

 

Професор разредне наставе, 

Драгана Бошњаковић 
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ПОТПИСИВАЊЕ ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ СА  

ОШ ''МАРТИН КОНШАК'' ИЗ МАРИБОРА 

(22. јануар 2016.) 

 
 Међу члановима делегације града Краљева, који су 22. јануара боравили у Марибору, 

у циљу сарадње ова два града, била је и директорка наше школе. Тога дана наша школа и 

ОШ ,,Мартин Коншак'' из Марибора, потписале су меморандум о сарадњи. Сарадња ове две 

школе засниваће се на упознавању, сарадњи и заједничким програмима које ће реализовати 

наставници и ученици ове две школе. 

 Први корак те сарадње је долазак наставника из школе ,,Мартин Коншак'' у посету 

нашој школи и на прославу школске славе Светог Саве. 

 

                                                                                                                                      Н.В. 
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ЈАВНИ ЧАС – ПРЕЖИВЕЛИ МАТХАУЗЕНА 

(25. јануар 2016.) 
 

 

У понедељак, 25. јануара 2016. године, са почетком у 13 часова, у амфитеатру ОШ „IV 

краљевачки батаљон“, одржан је јавни час - предавање о преживелим заточеницима 

концентрационог логора Матхаузен. Предавање је организовано у сарадњи са Удружењем 

заточеника КЛ Матхаузен из Београда и Народног музеја у Краљеву.  

У програму су учествовали Тамара Ћирић, ауторка пројекта и председница Удружења 

заточеника КЛ Матхаузен, затим историчар др Милан Кољанин, као и Јелена Радојчић, 

бивша заточеница усташких логора.  

Поред ученика наше школе, јавном часу су пристуствовали и ученици других 

основних и средњих школа из Краљева, као и велики број колега и колегиница. 

Циљ пројекта је да се млади упознају са овом темом концентрационих логора, као и да се 

активније укључе и мотивишу своје вршњаке да се више посвете овим важним темама из 

наше историје.  

Професор историје, 

Војкан Трифуновић 
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ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА У ХОЛУ ШКОЛЕ 

(27. јануар 2016.) 
 

 Сваки значајан датум у нашој школи буде пропраћен изложбом ђачких радова 

насталих на часовима ликовне културе код наставнице Јасмине Николчевић. 

 Тако је и овог 27.јануара хол наше школе одисао Светосављем, а панои су били 

препуни цртежа са Савиним ликом. 
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ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ 

Свети Сава 2016.г. 

 
Кад прославља школску славу,                                Тога дана све засија, 

светитеља Светог Саву,                                             све одише традицијом,     

свака школа слави знање,                                          и све Савин печат носи,                                           

културу и васпитање.                                                 а сваки се ђак поноси. 

                                                                                                                         Н.В. 2016. 
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ДОБИТНИК СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ 

(27. јануар 2016.) 
 

 И ове године је, поводом прославе Савиндана, у свечаној сали града Краљева, 

уприличена додела Светосавских награда најбољим ученицима основних и средњих школа, 

са територије Града Краљева. 

 За Светосавску награду, слободно можемо рећи да је престижна награда и да 

обавезује више од свих осталих школских награда и признања. Носити награду, која носи 

име Светог Саве, посебна је част у школским круговима. 

 Ту част, ове школске године имао је и ученик наше школе Димитрије Паштар, ученик 

8-2 одељења. Као узоран и добар друг и ученик, Димитрије је заслужено понео ово признање. 

                                                                                                                                    Н.В. 

 

 

 

 

 
                                                                                   Разредна Јелена Николић и поносна мама 
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ПРОМОЦИЈА ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ 

(28. јануар 2016.) 
 

 

Промоцији војне гимназије.су присуствовали сви ученици осмог разреда у пратњи 

појединих одељењских старешина и предметних наставника. 

Ученици су информисани о условима и роковима уписа, о условима и погодностима 

школовања у Војној гимназији. 

Након промоције ученици су постављали питања и добили врло конкретне одговоре. 

                                                                                                                     Н.В. 
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МАЛА ИЗЛОЖБА УЧЕНИКА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ 

(28. јануар 2016.) 

 
 

 

 

Неколико ученика из Уметничке школе 

изразило је жељу да продукте свог рада изложе и 

покажу ученицима наше школе. И наравно, наишли 

су на одобравање и сарадњу. 

Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

ТРЕЋАЦИ И АНТИКВИТЕТИ 

               (29. јануар 2016.године) 

 

 

Учитељица Надица Алимпијевић, 

са својим ученицима, веома често има 

ваннаставне активности, којима жели и 

успева да своје ученике научи како се 

чува традиција и да се чувањем 

традиције обезбеђује сигуран пут у 

будућност. 

 

                                      Н.В. 

 

 

Ево како се ученици забављју и уче у исто време. 
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САРАДЊА НАШЕ ШКОЛЕ И САВЕЗА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ 

КРАЉЕВА 

 
Основна школа ''IV Краљевачки батаљон'' у току школске 2015/16. године, спроводила 

је радионицу говорне гестикулације са полазницима пропремно-предшколског програма коју 

су одржавале Биљана Јанковић и Маја Mиливојевић из Савеза глувих и наглувих из Краљева 

а под покровитељством Министарства Просвете. 

Радионица је имала свој термин, једном недељно, који су предшколци са 

нестрпљењем чекали. Циљ ове радионице јесте превасходно био да  предшколци усвоје 

знаковни језик, да овладају њиме и да могу да га примене и у свакодневном животу. Али, 

радионица је имала за циљ и хумани карактер. Пробудити код деце свест о различитости и 

прихватању других са недостацима и сметњама у развоју, био је и више него добар повод да 

се баш оваква радионица примени и спроводи. Различити а једнаки у свему, мото је којим 

смо се водили. Бити увек у могућности да неком помогнеш, врлина је коју треба развијати и 

неговати још у најранијем добу а предшколци ове школе ће свакако бити у могућности да 

олакшају и улепшају дане како својим вршњацима тако и одраслима који имају проблема са 

слухом.  

Васпитачица, 

Дијана Вујовић 
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ФЕБРУАР 2016. године 

 
1.  2.02.2016. Одељењска већа   

2.  3.03.2016. Наставничко веће  

3.  8.02.2016. Стручно веће учитеља   

4.  8.02 - 15.02.2016 Зимовање ученика на Копаонику 43 

5.  15.01.2016. Предавање Еко покрета за VI разред  

6.  9.02.2016. Тим за израду пројеката   

7.  9.02.2016. Тим за новодошле ученике  

8.  9.02.2016. Прошлогодишњи часопис ,,Нову батаљонац 2'' освојио 

Другу републичку награду 

44 

9.  12.02.2016. Објављена збирка Заувек ђаци – један од аутора наша 

колегиница Биљана Миљковић 

45 

10.  17.02.2016. Почетак другог полугодишта  

11.  18.02.2016. Родитељски састанци  

12.  19.02.2016. Школски одбор  

13.  20.02.2016. Школско такмичење из српског језика  

14.  22.02.2016. ,,Године на које смо поносни'' – у хуманитарне сврхе 46 

15.  23.02.2016. ТОРТА ЗА ВЕЛИКЕ-МАЛЕ ХУМАНИТАРЦЕ 48 

16.  24.02.2016. Презентација уџбеника ,,Креативни центар'' за учитеље  

17.  29.02.2016. Састанак за Рашки округ – гости Зорана Лужњанин и 

Милован Шуваков 

 



 43 

ЗИМОВАЊЕ УЧЕНИКА НА КОПАОНИКУ 

(8. до 15.02.2016.) 
 

И током овог зимског распуста једна група ученика похрлила је на Копаоник, у сусрет 

новим зимским радостима и авантурама. Са њима, ''наоружани'' зимском опремом и добрим 

расположењем, пошли су наставници Јелена Симоновић, Раданка Кузмановић и Љубомир 

Ђуровић. А оне најмлађе и најслађе чувале су васпитачице Данијела Нешковић и Дијана 

Вујовић. 

                                                                                                                               Н.В. 

 

 

КОПАОНИК  2016. 
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РЕПУБЛИЧКА НАГРАДА ЧАСОПИСУ 

 (9.фебруар 2016.) 
          

 

ДРУГА НАГРАДА НА РЕПУБЛИЧКОМ  КОНКУРСУ ЗА НАЈБОЉЕ ОСНОВНОШКОЛСКЕ 

И СРЕДЊОШКОЛСКЕ  ЛИСТОВЕ И ЧАСОПИСЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ ЗА 

ДРУГИ БРОЈ НАШЕГ „НОВОГ БАТАЉОНЦА“ 

 

      Откако радим у школи „IV краљевачки батаљон“ 

(2001), руководилац сам Новинарске секције. Из 

нашег пера изникли су бројни занимљиви текстови као 

резултат љубави према писаној речи и заједничког 

ентузијазма. Сваке године постављали смо зидне 

новине, које су радо читане јер су биле мала ризница 

школског живота. Чуване на ормарима и зидовима 

кабинета за српски језик, све су нестале у  тужној 

епопеји нашег града, у земљотресу 2010. године. 

Имајући у виду моје искуство,  директорка школе ми 

је поверила 2013. године да уређујем први број 

школског часописа. Била сам забринута јер сам знала 

шта то значи: требало је осмислити концепцију, па и 

назив, листа, анимирати и ученике, и колеге. Уложено 

је много знања и рада, и „Нови Батаљонац“ је рођен. 

      Наоружана новим искуством радо сам прихватила 

да уређујем и други број. Идеје су рађале једна другу, 

а приче су биле свуда око нас и чекале да буду 

изабране и записане. Ја сам препознала најбоље и 

поносна сам због тога,  јер лист  „Нови Батаљонац“ је 

11. фебруара 2016. године на Конкурсу за најбоље основношколске и средњошколске 

листове и часописе за школску 2014/2015. годину,  који расписује Друштво за српски језик и 

књижевност Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

и Задужбина Милоша Црњанског, освојио другу награду, а одлука је пропраћена коментаром 

изборне комисије: Увидом у овогдишње приспеле листове и часописе из основних и средњих 

школа жири констатује да је солидан општи ниво уређивања, а посебно је висок број оних 

узорних и натпросечних. Полазећи од критеријума којим су оцењиване и рангиране 

вредности ових школских гласила, процењивана је пре свега њихова концепција...“ 

      Посебно захваљујем Радојици Ћирићу, архивском саветнику, који је последње дане свог 

радног века уложио да ми помогне да пронађем неке значајне информације о историји школе 

у Архиву града Краљева. Значајну улогу као подршка имала је и наставница српског језика 

Марица Ковачевић. Велику помоћ  добила сам од Јасмине Николчевић, наставнице ликовне 

културе, која је сваку идеју чланова секције или моју преточила у слику. Посебно бих 

похвалила насловну страну, која је њено ауторско дело. Несебичну техничку подршку 

пружила је наставница информатике Наташа Вуковић. 

       Може ли бити боље? Да, како каже једна моја драга колегиница, може – боља је само 

прва награда. Нека то буде изазов за наше ученике и наставнике који ће убудуће уређивати 

часопис. 

 

                                                                                Проф. српског језика и 

                                                                           уредник другог броја листа „Нови Батаљонац'' 

                                                                                      Наташа Митровић 
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ,,Заувек ђаци'' 

(12. фебруар 2016.) 
                                             Успех наше колегинице Биљане Миљковић 

  

У кући Ђуре Јакшића у београдској Скадарлији, 12. Фебруара 

окупило се друштво просветних радника, креативаца. Повод окупљања 

је била промоција зборника песама за децу – ЦВЕТНИКА  „Заувек 

Ђаци“, који су сачинили 193 аутора, просветних радника из целе земље 

и региона (Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и један аутор 

из Сплита). Међу њима и наша колегиница Биљана Миљковић, 

професор разредне наставе. 

 

      „Сви песници чије су песме сабране  у овој књизи станари су исте 

куће, сви станују под истим кровом – школским. У ЦВЕТНИКУ се 

налазе песме просветних радника, савремених књижевних стваралаца за децу и младе, оних 

који ђацима књижевношћу тумаче свет, а и сами припадају свету књижевности. Они 

васпитавају и образују децу – зато су у њиховим рукама кључеви будућности свих нас. 

Верујемо да је ЦВЕТНИК велика похвала учитељству, поезији учитеља и поезији уопште“.  

                                                                                                                Власта Н. Ценић 

      

  Ову књигу су изнедрили Сусрети просветних радника књижевних стваралаца за децу, који 

се ове године по 17. пут одржавају у Дољевцу и чији је идејни творац  професор српског 

језика Власта Н. Ценић.  

       Издавач књиге је Културно просветно друштво ТРОРЕЧЈЕ из Кочана, док је Креативни 

центар из Београда, са главним и одговорним уредником др Симеоном Маринковићем, 

помогао издавање овог ЦВЕТНИКА -  „ Заувек ђаци“.  

       На самој вечери промоције, својим песмама представило се око 40 просветних радника, а 

међу њима и професор разредне наставе из наше школе, Биљана Миљковић. Директни 

учесник, глумом   ђака из школске  клупе,  наша колегиница Биљана била је једна од колега 

по перу и песми, који су казивањем својих стихова увеличали то дивно вече поезије.     

       Антологија песама учитеља „Заувек ђаци“ је 13. фебруара представљена и у емисији  

„Жикина шареница“. Овој књизи текл следи промовисање по Србији. Једна од промоција 

одржаће се и у нашем граду. 

                                                                                  Професор ТиО, 

                                                                                                  Наташа Вуковић 
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ДЕЛА КОЈА ЖИВОТ ЗРАЧЕ 

(22. фебруар 2016.) 
 

Корачајући стопама великих људи, трудили смо се у најбољем. Наша школа, наши 

ученици и наставници, били су учесници хуманитарне акције МОЖЕШ И ТИ , којом се у 

Краљеву први пут на овај начин обележио 4. фебруар – СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ 

РАКА И 5. фебруар – МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗА ПОМОЋ ДЕЦИ ОБОЛЕЛОЈ ОД РАКА. 

Наши су ђаци одлучили да ове године буду мали-велики дародавци. Тим поводом су 

се 22. фебруара у Краљевачком позоришту одиграле две донаторске представе. Ученици 

наше школе су уз подршку своје наставнице српског језика Данијеле Петрић, а уз сарадњу са 

директором позоришта М. Динуловићем припремили сценско-музички спектакл ГОДИНЕ 

НА КОЈЕ СМО ПОНОСНИ. Представом смо подсетили присутне на прелепе дане проведене 

у школским клупама, у којима се смењују генерације ученика. Оживели  смо успомене које 

препричава отац сину и деда унуку, а које се генерацијски понављају, јер школа је школа и у 

скамијама и у садашњим клупама. Програм  је својим наступом употпунио и хор школе у 

пратњи наставнице музичке културе Лидије Спаски.  

Средства прикупљена овом приликом донирана су Друштву против рака Краљица 

Јелена Анжујска. 

Овај вид добротворног рада подстиче позитивно деловање појединца и друштвене 

заједнице према деци и одраслима, својим суграђанима  који припадају осетљивој 

друштвеној групи оболелих од рака.  

Човек често постаје оно што о себи мисли. Ако будемо стално понављали како неке 

ствари не можемо учинити, вероватно је да и нећемо моћи. Супротно томе, ако верујемо да 

можемо, сигурно ћемо стећи способност да то учинимо. Наши ученици и професори још 

једном су показали да могу много. 

Идућих педесет  година неће бити важно који ауто возите, у каквој кући живите, 

колико новаца имате у банци или какву одјећу носите. Но свет може бити бар мало бољи јер 

сте одиграли важну улогу у животу детета јер човек постаје великан сходно степену на којем 

ради за добробит других људи.  

Ми смо она школа која своје ђаке не само да образује,  већ одгаја. А код одгајања деце 

главна је ствар да им се срце оплемени, да се задоје љубављу свога народа, своје домовине, 

љубављу свега што је добро и племенито, да би и сами постали такви. Са поносом говорим 

да смо на правом путу. 

                                                                                           Професор српског језика, 

                                                                                                      Нада Тијанић 

 



 47 

 

 

 

 

 

Godine na koje smo ponosni! 
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ТОРТА ЗА ВЕЛИКЕ-МАЛЕ ХУМАНИТАРЦЕ 

(23. фебруар 2016.) 

 
                  Сладили се и уживали у сазнању да су помогли 

 

Након напорног рада  стигло је и слатко изнанађење. Ученике који су учествовали у  

хуманитарној приредби, као и њихове наставнике,  почастила је тортом директорка школе.  У 

амфитеатру,  за врема наставе,  што је за неке ученике  додатни ужитак,  задовоњно су се 

сладили и частили, а изнад свега били су поносни на себе што су показали да осим талентом, 

могу се похвалити и  најплеменитијим особинама.  Још једном су осветлали име школе коју 

су својим делом представљали  и показали да имају чиме да се поносе.  Будућим глумцима, 

солистима,  члановима хора,  као и њиховим наставницима,  пожелимо још пуно овако 

слатких тренутака.  

                    Пријатно! 

                                                                                       Професор српског језика, 

                                                                                                   Данијела Петрић 
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MART 2016. године 

 

1.  01.03.2016. 
Родитељски састанак за родитеље ученика који иду у Марибор у 

посету школи ,,Мартин Коншак'' 
 

2.  02.03.2016. Систематски преглед за 2-1  

3.  02.03.2016. Еколошко предавање за 6. разред  

4.  03.03.2016. Наставничко веће  

5.  03.03.2016. 
Промоција уџбеника издавачке куће ,,Завод за уџбенике'' за све 

разреде 
 

6.  03.03.2016. Промоција књиге Гордане Тимотијевић – за 3.разред 50 

7.  03.03.2016. 
Треће место на општинском такмичењеу у рукомету – Јелена 

Ристовић 
51 

8.   
Промоција уџбеника издавачке куће ,,Завод за уџбенике'' за 

српски језик 
51 

9.  04.03.2016. Најава пролећа 52 

10.  07.03.2016. Еколошко предавање за 8. разред  

11.  07.03.2016. Састанак стручног већа учитеља  

12.  08.03.2016. Осмомартовска ликовна изложба 53 

13.  08.03.2016. Промоција средње Уметничке школе из Краљева  

14.  09.03.2016. Еколошко предавање за 5. и 7.  разред  

15.  10.03.2016. Промоција Гимназије из Краљева 54 

16.  14.03.2016. 
Позоришна представа у Краљевачком позоришту -  Надежда 

Петровић Аутопортрет у множини -  
 

17.  14.03.2016. Дан броја  Пи (π) 55 

18.  14.03.2016. Позоришна представа  56 

19.  16.03.2016 Прваци постали чланови библиотеке 57 

20.  16.03.2016. Изложба радова - рециклажа 58 

21.  17.03.2016. Поставка радова из предмета ТиО 59 

22.  17.03.2016. ,,Кенгур'' Такмичење из математике за I,III и IV разред  

23.  19.03.2016. Окружно такмичење из математике за старије разреде  

24.  21.03.2016. Изложба ликовних радова на тему КАРИКАТУРА 60 

25.  22.03.2016. Биолошка секција обележила Дан шума и Дан вода 61 

26.  26.03.2016. Посета Хемијском факултету и Музеју Николе Тесле 62 

27.  30.03.2016. Презентација Ваздухопловне академије за ученике 8.разреда 63 

28.  31.03.2016. Успеси вредни пажње – Димитрије Павловић  64 
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ГОРДАНЕ ТИМОТИЈЕВИЋ 

(03. март 2016.) 
 

Уз присуство великог броја љубитеља књижевности, у нашој школи, 3.3.2016. 

гостовала је песникиња Гордана Тимотијевић. Са својим гостима, презентовала је своју нову 

књигу О азду и бостану. Поред Милоја Радовића, Биљане Миљковић, Драгана Галета 

Грбовића, презентацију су употпунили ученици наше школе, Богдана Јовановић 3-5 и њен 

брат Бранислав Јовановић 6-4, који су чланови књижевне радионице Народне библиотеке 

Краљево. 

                                                                                          Професор разредне наставе, 

                                                                                              Драгана Бошњаковић 
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ТРЕЋЕ МЕСТО НА ОШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ  - РУКОМЕТ 

(03. март 2016.) 

 
На општинском такмичењу у рукомету, које је оджано 03.03.2016.године, у ОШ ,,Јово 

Курсула'' ученици наше школе освојили су треће место. Ученике седмог и осмог разреда 

предводила је наставица физичке културе Јелена Ристовић. 

 

 

ПРОМОЦИЈА УЏБЕНИКА ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ 

,,ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ'' ЗА СВЕ РАЗРЕДЕ 

(03. март 2016.) 
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НАЈАВА ПРОЛЕЋА 

(04. март 2016.) 
  

Наша школа и њено двориште увек су уређени и одишу редом и чистоћом. Ових дана,  

наше ''теткице'' уређивале су двориште засађивањем нових цветних садница.  

                                                                                                                                  Н.В. 

 

Може се рећи да су ове године оне прве најавле пролеће! 
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ОСМОМАРТОВСКА ЛИКОВНА ИЗЛОЖБА 

(8. март 2016.) 

 
Наставница ликовне културе Јамина Николчевић, сваки 

значајан датум обележи, а нашу школу улепша радовима својих 

ученика. Тако је и ове године, хол наше школе, освануо 8.марта у 

свечаном ''руху'' ђачких цртежа и честитки, посвећених 

међународном празнику Дану жена. 

                                                                              Н.В. 
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ПРОМОЦИЈА ГИМНАЗИЈЕ 

(10. март 2016.) 
 

 

У оквиру пројекта Професионална оријентација, гости наше школе били су 

представници Гимназије из Краљева. Како статискика говори, велики је проценат ученика из 

наше школе који се уписују у Гимназију у Краљеву. Сходно томе, професор Слободан, са 

неколико ученика из Гимназије дошао је у нашу школу да будућим средњошколцима да 

презентује програм гимназије, као и да представи ученицима све предности школовања у 

гимназији. 

                                                                                                          Н.В. 
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МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА ОБЕЛЕЖИЛА ДАН БРОЈА Пи 

(14. март 2016.) 

 
Сваког 14. марта математичари широм света слави се Међународни дан броја Пи. 

Знате, то је она константа због које вас на часовима математике боли глава, ја која има 

бесконачан низ децимала - али без које би и најједноставнији задаци били једноставно 

нерешиви. 

Данас је по америчком систему уноса датума 3/14 (Дан / месец) па је због тога овај 

податак сваке године посвећен овој симпатичној константи која се на часовима математике 

најчесће везује за рачунање површине и обима круга. Међутим, ове године је славље још 

јаче, јер се не ради о обичном Међународном дану броја Пи. 

Наиме, кад се Пи скрати на пет децимални, износи 3,14159. Заокружено, то је 3,1416 - 

А данас је (поново, по америчком систему датума) 3/14/16. 

Наставница математике, Ана Павловић, са ученицима осмог разреда обележила је овај 

дан и тако све нас подсетила на ову константу. 

                                                           Н.В. 
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ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА 

Надежда Петровић аутопортрет у множини 

(14. март 2016.) 

 
Ученици 6,7 и 8. разреда присуствовали су 

овој позоришној представи у Краљевачком 

позоришту 

Текст за ову представу написала Миљана 

Ђорђевић, режисер је Драгана Јовановић која игра 

једну од насловних улога заједно са Катарином 

Митић Павловић, 

У Представи се може видети како су 

изгледали последњи тренуци живота ове велике 

српске авангардне сликарке. Желели смо да се 

подсетимо уметничког и животног дела Надежде 

Петровић у години која представља сто година од 

њене смрти. Радња се одвија у Ваљевској болници 

где Надежда проводи последње тренутке живота. 

Тешко оболела од тифуса она се кроз дијалог са 

младом медицинском сестром присећа свог живота, 

уметничких деловања, пријатељства, породице, 

непрхватања, патриотског и активистичког 

ангажмана. 

                                                                 Н.В. 
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ПРВАЦИ ПОСТАЛИ ЧЛАНОВИ БИБЛИОТЕКЕ 

(16. март 2016.) 
 

 

Дана 16.3.2016. ученици   првог  разреда  су  посетили школску  библиотеку. Уз  лепу 

 реч  библиотекара, Марије  Данчетовић, смело  су  закорачили  у свет  књигa. Прваци су у 

угодној атмосфери читаонице схватили колико је лепо дружити се са књигом. Пошто смо 

савладали сва слова, сад можемо и да читамо, јер књига је човеков најбољи друг. 

  Са  надом  да  ће  пишчеве  речи  пробудити  у  њима  оно  најлепше, желимо  им 

 успешно  откривање  тајни  златних  корица. 

 

Професори разредне наставе, 

Ана Николић и Биљана Симоновић 
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ЧУВАРИ ПРИРОДЕ – ИЗЛОЖБА ДЕЧЈИХ РАДОВА 

(16. март 2016.) 
 

 

У среду у 12 часова у холу Градске управе, отворена је изложба дечјих радова у 

оквиру еко пројекта „Чувари природе“. На изложби су постављени радови од рециклажног 

материјала, које су правили ученици из ОШ ,,IV краљевачки батаљон“ и ОШ „Браћа 

Вилотијевић“. 

Чувари природе“ је тромесечни пројекат који је Културни центар „Рибница“ Краљево 

реализовао кроз Јавне радове Националне службе за запошљавање. 

Ученици наше школе посетили су поменуту изложбу. Неки од њих су имали прилку 

да препознају своје радове. 

                                                                                                     Н.В. 

 

Петар Дуњић 6-1, даје изјаву за ТВ ,,Мелос'' 
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ПОСТАВКА РАДОВА ИЗ ТЕХНИЧКОГ 

(17. март 2016.) 
 

Ових дана у холу наше школе освануо је нови ормар. Од данас тај ормар ће бити 

стална поставка ученичких радова који настају на часовима техничког и информатичког 

образовања. 

Овим путем позивамо ученике и наставнике техничког и информатичког образовања, 

да на наредним часовима буду још креативнији и свом раду заслужено обезбеде место у ТиО 

ормару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

                             ИЗЛОЖБА КАРИКАТУРА 

(21. март 2016.) 
 

Поводом ликовног конкура ,,Мали Пјер'' – карикатуре, ученици 5,6. и 7. разреда, са 

наставницом ликовне културе, Јасмином Николчевић, цртали су радове на ову тему. 

У холу школе објављена је изложба ђачких радова на ту тему. Међутим, на паноима 

се не налазе најбољи радови, јер су они послати на конкурс. Резултати овог републичког 

конкурса, који се организује под патронатом ,,Пријатељи деце Србије'' биће познати у мају 

2016.године. 

Прва награда Милица Марковић 6-1 

Друга награда – Уна Ивановић 5-2 

 Професор ликовне културе, 

Јасмина Николчевић 
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БИОЛОШКА СЕКЦИЈА ОБЕЛЕЖИЛА ДАН ШУМА И ДАН ВОДА 

(22. март 2016.) 

 
Поводом Дана заштите шума 21.марта и Светског дана вода 22.марта, ученици осмог 

разреда су заједно са наставницом биологије Сандром Радетић Вучетић, припремили  

изложбу радова у холу школе. Циљ изложбе је да нас подсети на значај и корист шума, на 

важност заштите вода, али и на неопходност њихове заштите и очувања као драгоценог 

природног ресурса, јачање свести јавности о неопходности одрживог управљања шумским 

екосистемом у корист садашњих и будућих генерација. Циљеви изложбе остварени су у 

потпуности. 

                                                                                    Професор биологије, 

                                                                                  Сандра Радетић Вучетић 
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ПОСЕТА ХЕМИЈСКОМ ФАКУЛТЕТУ И 

МУЗЕЈУ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 

(26. март 2016.) 

 
Достигнућима на пољима физике и хемије, ђаци 

шестог, седмог и осмог разреда, извојевали су да  суботу 

26. Марта, отпутују за Београд у обилазак две велике 

локације, Хемијског факултета и Музеја Николе Тесле. 

Ђаци су уз присуство директорке школе, као и 

наставника физике Марије Томић Гољић, Милоша Дедеића 

и наставнице хемије, Цвете Грабовац кренули ујутру рано 

ка престоници наше државе. Узбуђени не само због позива 

на ово путовање, већ и због дружења деца су цео дан су се 

проводили на обиласку насмејаних лица. Веома удобан 

трочасовни пут ученици и наставници су једанпут 

прекунили и стали на пумпи код Ћелија, како би се 

одморили. 

После краћег одмора, ђаци су се састали код 

Студенског трга. Веома леп парк окружен са неколико 

факултета, кроз који сваки дан пролазе чете и чете 

студената остао је као успомена и завештање да ћемо и ми за неколико година истим 

корачати.. Зграда факултета је невероватно велика, доста већа од било какве школе у нашем 

граду. Када смо ушли у зграду помали смо били уплашени њене величине и важности. 

Колико је наших великих хемичара и физичара ушло и изашло из њених клупа. Због велике 

гужве, студенти су нас поделили у две групе и полако почели да нам причају причу о овом 

факултету. Пролазећи кроз огромне ходнике приметили смо колико има професора, и заиста 

колика је та заједница.Имали смо част да у просторијам факултета и ми радимо огледе. 

Најзанимњивије је било направити „зелену ватру“. Додавањем воде на једну смешу сиве 

боје, настао је пламен зелене боје. Играти се са научницима било је занимљиво. Након тога 

смо отишли у њихов амфитеатар где нам је један од професора излагао предавање о допингу 

и агенцији против допинг. Доста тога смо научили, о неким неправилностима у спорту у 

прошлости итд. Ученници су после предавања имали паузу од два сата о којој по први пут 

нисмо ни размишљали. 

Долазак испред Музеја Николе Тесле је у сваком детету пробудио родољубље зато 

што је наша нација имала таквог интелектуалца и таквог ума.   Никола Тесла, проналазач и 

инжењер је свакако један од најзанимљивијих и најпознатијих 

личности српске историје. Он је занимљива личност не само као 

геније, већ и као несвакидашња особа која је имала много 

ексцентричности и чудних животних навика. Његов живот 

означила су многа открића, велико ривалство са Томасом 

Едисоном и стална борба да свет прихвати његова открића која 

су често била далеко испред свог времена. У музеју се налазе 

његови патенти његова дела, све што је његов ум успео да 

конструише. Никола је рођен 1856.,  а умро је 1943. оставивши 

његове идеје за њим. Погледали смо и филм о њему, и допунили 

своје знање које смо већ имали. Неки ђаци су испробали неке од 

машина, све у свему – лепо искуство. 

Пут се завршио и ђаци су кренули назад ка Краљеву. Овај 

пут, не само што што нам је омогућио да умножимо знање и искуство, већ нас је и зближио 

са другом децом, па чак и са студентима на Хемијском факултету. 

 

Јованчевић Реља VII/3 
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НАЈБОЉИ У РЕЦИТОВАЊУ 

(26. март 2016.) 

 
Традиционална општинска смотра рецитатора под називом „Песниче народа мог“ 

одржана је у ОШ „Јован Цвијић“ у Сирчи, 26.3.2016. Ученици краљевачких основних и 

средњих такмичили су се у три категорије: млађи средњи и  старији узраст.  

У категорији средњег узраста, коју чине ученици од петог до осмог разреда, било је преко 

четрдесет учесника, а нашу школу представљала су четири ученика: Анастасија 

Миловановић, ученица петог разреда, Алекса Живковић и Бранислав Јовановић, ученици 

шестог разреда и Сара Марија Пивљаковић, ученица осмог разреда.  

У изузетно јакој конкуренцији прво место у категорији средњег узраста освојио је 

Бранислав Јовановић, који је рецитовао песму Бошка Ломовића „Мој отац продаје шуму“,  

друго место заузела је Сара Марија Пивљаковић, која је говорила песму Бранислава 

Петровића „Моћ говора“. Њих двоје учествоваће на регионалној смотри рецитатора у Рашки. 

 Најбољерецитаторе бирао је трочлани жири: Милоје Радовић, песник, Александра 

Ковачевић, редитељ и Јелена Бартуловић, првакиња Краљевачког позоришта.  

 Циљ манифестације је да код деце негује љубав према поезији, да афирмише и истакне 

вредност лепо изговорене песничке речи и њене уметничке интерпретације, да негује и 

развија језичку и општу културу и да допринесе очувању чистоте говора у духу књижевног 

језика. 

                                                                                   професор српског језика, 

                                                                                           Аница Вучинић  

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВАЗДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ 

ЗА УЧЕНИКЕ 8.РАЗРЕДА (30. март 2016.) 

 

 

У среду, 30.марта 2016, са почетком у 8 часова, у 

амфитеатру школе оджана је презентација Ваздухопловне 

академије из Београда. 

Ова средња школа заузима прво место на листи 

најтраженијих школа, са рекордних 9 кандидата који 

конкуришу за једно слободно место. Поред интересовања за 

ваздухопловство, разлог ушенишког интересовања налази 

се и у могућностима које пружа диплома наше школе. 

Првенствено, то је шанса за запослење у Србији, али и у 

иностранству. 

 

http://www.vakademija.edu.rs/  

 

 

 

 

http://www.vakademija.edu.rs/
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УСПЕСИ ВРЕДНИ ПАЖЊЕ 

(31. март 2016.) 
 

 

Димитрије Павловић, ученик 3-5, од маја 

2015. године тренира џудо у клубу „Паризан“. За 

непуних годину дана освојио је пет бронзаних, две 

сребрне и једну златну медаљу. 

Освајањем златне медаље у Нишу, 

21.02.2016. постао је државни првак у категорији 

до 38кг. 

                                                                                   

                        Димитријева учитељица, 

      Драгана Бошњаковић, проф.раз.наставе 

 

 

 

ЧЕСТИТАМО ДИМИТРИЈЕ!!! 
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АПРИЛ 2016. године 

 
1.  2.-9.04. 2016. Кушићи - настава у прирпди – други разред  

2.  06.04.2016. Одељењска већа за трећи класификациони период  

3.  07.04.2016. Наставничко веће  

4.  08.04.2016. Родитељски састанци  

5.  08.04.2016. Дани Франкофоније 66 

6.  11.04.2016. Заједнички родитељски састанак за родитеље ученика 

8.разреда  
 

7.  13.04.2016. Промоција Шумарске школе из Краљева 67 

8.  14.04.2016. На часу Народне традиције – 1. разред 68 

9.  14.04.2016. Менторски састанак – Професионална оријентација  69 

10.  15.04.2016. Пробни завршни испит за 8.разред - математика  

11.  15.04.2016. Изложба „Кроз свет инсеката Србије“ – 3.разред 70 

12.  16.04.2016. Пробни завршни испит за 8.разред – српски језик и 

комбиновани 
 

13.  17.04.2016. Балетска претстава КОПЕЛИЈА- Народно позориште 

Београд 
71 

14.  19.04.2016 Промоција средње машинске школе  „14.октобар“ 72 

15.  19.04.2016. Школски одбор  

16.  21.-24.04.2016. Посета пријатељској школи „Мартин Коншак“ у Марибору 74 

17.  25.04.2016. Савет родитеља  

18.  26.04.2016. Ускршња продајна изложба 77 

19.  27.04.- 3.05. 2016. Пролећни распуст – Васкрс и 1.мај  



 66 

ДАНИ ФРАНКОФОНИЈЕ 

(8. април 2016.) 
 

 У нашој школи је 8.априла организована промоција француског језика. 

Промоцију су припремили и реализовали ученици из ОШ „Врњци“ из Врњачке Бање, у 

сарадњи са ученицима наше школе који похађају француски језик и наставницом 

Александром Ћировић. Школу је тим поводом посетио градоначелник града Краљева 

Томислав Илић и француски аташе за сарадњу за француски језик Фабрис Пето. 
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ПРОМОЦИЈА ШУМАРСКЕ ШКОЛЕ ИЗ КРАЉЕВА 

(13. април 2016.) 
  

Неколико професора из Шумарске школе били су у посети нашој школи и за ученике 

осмог разреда одржали су промоцију своје школе. Осим врло живописног описивања и 

објашњавања, професори Шумарске школе успоставили су добру комуникацију са 

ученицима наше школе. Ученицима је приказана Поверпоинт презентација шумарске школе, 

а такође, присутни ученици су добили на поклон минијатуре са дуборезом које су на 

савременим машинама радили ученици Шумарске школе. Занимљива је заинтересованост 

девојчица за ову школу. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н
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НА ЧАСУ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ 

(14. април 2016.) 
 

 

На часу народне традиције, ученици 1-1 одељења су до сада учили о великим 

православним празницима, лековитим биљкама, причама наших предака и како се меси хлеб. 

На овом часу, ученици су научено и применили. Научили су да месе хлеб и на овим сликама 

је само један мали део те атмосфере. А о укусу могу да говоре само они који су пробали 

њихове производе. 

МАЛИ ПЕКАРИ ПОКАЗУЈУ СВОЈИХ РУКУ ДЕЛО! 

Учитељица, 

Биљана Симоновић 
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МЕНТОРСКИ САСТАНАК ПО ТИМОВА 

(14. април 2016.) 

 
 

У нашој школи 14. априла 2016 године одржан је менторски састанак ПО тимова 

везано за предстојећу манифестацију ''Дан девојчица''. 

Састанку су присуствовали представници 12 школа. У уводном делу смо се упознали 

са представницима тимова као и са њиховим досадашњим резултатима, са акцентом на 

организацију и реализацију овогодишњег Дана девојчица. Светлана Марковић, психолог у 

школи ''Бранко Радичевић'', (Вранеши) је кроз видео материјал представила примере добре 

праксе – занимање пилот, представљено из угла ученика и квиз о одређеним занимањима, 

који је уједно био и њихова ПО услуга. Сања Николов Белоица, члан тима школе ''IV 

краљевачки батаљон'', упознала је присутне са садржајем регионалог састанка МОШ школа, 

који је одржан у Крагујевцу 25. 02. 2016. г. и смерницама донетим на том састанку везано за 

организацију Дана девојчица. Након тога је кроз дискусију договорено која школа ће на који 

начин организовати и реализовати Дан девојчица, као и могућности да више школа заједно 

оде у неку установу. 

Закључак је да је састанак, и поред слабог одазива школа, успешно реализован и да су 

информације и искуства која су на састанку изнета и размењена са присутнима јако корисна.  

 

         Сања Николов Белоица   

 

 



 70 

ИЗЛОЖБА ,,КРОЗ СВЕТ ИНСЕКАТА" Народни музеј Краљево 

(15. април 2016.) 
 

 

 

Дана 15.04.2016. ученици трећег разреда су посетили 

изложбу ,,КРОЗ СВЕТ ИНСЕКАТА" у Народном музеју у 

Краљеву. Током изложбе приређено је и занимљиво предавање о 

бројности света инсеката у нашој земљи. Ова разноврсна 

садржајна изложба је реализована у сарадњи са Природњачким 

музејом Београд. Ученици су у оквиру изложбе могли да виде 

преко 1700 различитих врста инсеката. 

 

Проф .разредне наставе, 

Надица Алемпијевић 
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Балетска представа КОПЕЛИЈА- Народно позориште Београд 

(17. април 2016.) 

 
Тог 17.априла из наше школе кренуло је око 270 ученика и 15ак наставника, пут 

Београда, на балетску претставу КОПЕЛИЈА – девојка са очима од емајла.  

У амбијенту Народног позоришта и у раскошној балетској сцени имали су 

привилегију да уживају ученици наше школе са својим наставницима. А на све то нас је 

„наговорила“ наставница музичке културе, Александра Кљајевић. 

И као добри познаваоци позоришне и балетске уметности, знамо да је фотографисање 

забрањено, па смо доле приказане фотографије позајмили са сајта Народног позоришта. 

Ево пар сцена из „Копелије“.  

                                                                                        Н.В. 
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ПРОМОЦИЈА СРЕДЊЕ МАШИНСКЕ ШКОЛЕ  „14.ОКТОБАР“ 

(19. април 2016.) 

 
И као сваке године, у сусрет упису у средње школе, у посету основним школама 

долазе представници средњих школа, како би аргументовано објаснили зашто би требало 

уписати баш њихову средњу школу. 

Тим поводом у нашој школи су били представници средње техничке школе „14. 

октобар“ из Краљева. Две професорице и два ученика из поменуте школе, својски су се 

потрудили да презентују своју школу у да је представе у најбољем светлу. И у томе су били 

врло успешни. 

Након предвиђеног плана презентације, ученици су могли да постављају питања у 

зависности од индивидуалног интересовања. 

                                                                                                          Н.В. 
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        „ДАН ДЕВОЈЧИЦА“ 

(21. април 2016.) 
 

И ове године је Дан девојчица, успешно реализован захваљујући наставном особљу 

Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву. Посета је организована 21. 04. 2016. г. 

а учествовале су ученице ОШ ’’IV краљевачки батаљон, и ОШ ’’Вук Караџић’’ из Краљева. 

Најпре су нас окупили у амфитеатру факултета где су ученице упознате са 

организацијом факултета, али и нивоима, звањима и занимањима на конкретном факултету. 

Потом су студенткиње, асистенти, истраживачи и професори на факултету испричали своју 

причу – како су оне дошле до свог животног опредељења.Након тога смо, подељењи у две 

групе, кренули у обилазак факултета и лабораторија уз кратко представљање шта се ту ради 

и које су одговорности, знања и вештине потребне за конкретно занимање. Посебно им је 

било интересантно у лабораторији ’’3Д Импулс’’ где се израђују предмети савременог 

дизајна. 

На крају смо се опет вратили у амфитеатар где су ученице сумирале своје утиске, 

могле да поставе нека додатна питања и изразе захвалност за пријем и успешну реализацију. 

                                                                                                  

                                                                                              Сања Николов Белоица   
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НОВО СТАРО ПРИЈАТЕЉСТВО КРАЉЕВО-МАРИБОР 

(21. до 24. април. 2016.) 

 
Марибор је други по величини град и једна од једанаест градских општина у 

Словенији, са 115.000 становника. Представља регионално седиште покрајине Штајерске, 

која се већим делом простире у Аустрији. Познат је и као образовни центар- седиште је 

Мариборског универзитета и бројних школа. Марибор лежи на реци Драви (са обе стране 

реке). На јужној страни Марибора налази се други највећи аеродром у Словенији- 

Мариборски аеродром. Најближи већи урбани центар је Грац у Аустрији, који је око 60 км 

северније од Марибора. 

Путовање за Марибор је било од 21. до 24. априла. Путовало је 23 ученика и 6 

наставника. Пут је трајао око 11 сати. Када смо стигли, сачекали су нас наши љубазни 

домаћини. И они, и њихове породице су се трудили да нам борававак у њиховом граду буде 

што пријатнији. 
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Разлог нашег одласка у Словенију било је обнављање дугогодисњег побратимства 

између Краљева и Марибора, које је прекинуто деведесетих година прошлог века. Пред нама 

велии задатак, а воља и добра намера још веће. 

Посету школи ОШ ,,Мартина Коншака“ увеличали смо краћом приредбом, на којој 

смо певали, играли, свирали и глумили. Тога дана , обишли смо њихову школу. Школа им је 

лепа, али необична. У њој је знатно мањи број ученика него код нас, вељда због тога што је 

мања гужва. Домаћини су нам омогућили да уз пратњу водича сазнамо о историјату града и 

архитектури, која је заиста очаравајућа. Упознали смо се са најстаријом виновом лозом на 

Балкану, највећим винским подрумом чије су улице дуге од 3 до 5 км, Јеврејским тргом, 

лабудовима и осталим атракцијама Марибора. 

 Следећег дана смо се се пели на Похорје. Похорје је планина чији је највиши врх 

Црни врх-1534 м надморске висине. Нисмо ишли до врха, али смо покушали да савладамо 

њихове стазе, и успели до пола пута. Са врха смо се спуштали бобом или жичаром. Било је 

заиста узбудљиво. Са Похорја се видео Марибор, као на длану. Тамо смо играли сеоске игре 

са нашим другарима- домаћинима, у тимовима. Игре су нам биле забавне али необичне. Још 

једно ново искуство. 

 

Сутрадан смо се опростили од домаћина и кренули за Краљево. Схватили смо да нису 

битне разлике између народа и да је најбитнија срећа, љубав и другарство као и да су сва 

деца света иста. Били смо тужни што се наше путовање завршило, али нас је тешило то да ће 

они доћи у октобру код нас. 

Наше везе и наше пријатељство је деценијско. Тај октобар неће бити као онај 12.из 

1974. Године када је стигао воз братства и једниства из Социјалистичке Републике 

Словеније. Њих је тада тај воз подсећао на братске везе словеначког и српског народа из 

година рата, када су прогнани из својих кућа, склањајући се од фашиста, нашли уточиште у 

Краљеву. Сматрало се да тај воз спаја народе, да подсећа на слогу на слогу и заједништво из 

тешких дана окупације. Ученици и наставници школе, са осталим грађанима и удружењима, 

свечано обучени, ишли су на Железничку станицу да дочекају воз братства и јединства и 

нашу браћу Словенце. Дочек је настављен на великом митингу у центру града и на 

свечаности испред Дома ЈНА. Ту су били  и ученици и наставници школе „IV краљевачки 

батаљон“  и чланови драме Мариборског гледалишта. 

Ове године ће бити, нешто другачији дочек, али ће емоције остати исте. 

                                                                                  Андреј Бантулић, VI-1 
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КОЛАЖ ИЗ МАРИБОРА 
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ХУМАНИТАРНА ПРОДАЈНА УСКРШЊА ИЗЛОЖБА 

(26. април 2016.) 

 
На овогодишњој ускршњој изложби учествовали су сви разреди, од предшколског до 

7. разреда. Изузев 8.разреда, ученици осталих разреда су се потрудили да богато снабдеју 

своје штандове предметима са ускршњим мотивима. У изради предмета учествовали су 

ученици са својим васпитачицама, учитељима и учитељицама, а са ученицима старијих 

разреда радила је наставница ликовне културе Јасмина Николчевић. 

Сав новац, прикупљен на овој изложби, намењен је за хуманитарне сврхе,  

анајвернији купци били су родитељи и баке и деке наших ученика. 

Осим што ћемо овим средствима помоћи некоме коме је помоћ преко потребна, још 

једна велика добит је што нашу децу учимо том племенитом осећању, хуманости. 

Хвала свима који су дали допринос на било који начин! 

А о понуди и посећености нека говоре фотографије. 

                                                                           Н.В. 
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МАЈ 2016. године 

 
1.   4.05.2016. ИТ караван – у организацији Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација, Министарства просвете и компаније 

Микрософт. 

79 

2.  5.и 6. 05.2016. Посета побратимској школи ''Жарко Зрењанин'' у Апатину  

3.  5.-11.05.2016. Школа у природи I разред Соко Бања 80 

4.  7.05.2016.  Шестаци на републичком такмичењу из физике 81 

5.  11.05.2016. Вршњачка едукација на тему Вршњачко насиље – у оквиру 

пројекта Игром против насиља 
82 

6.  11.05.2016. Додела награда – Црвени  крст  

7.  12.05.2016. Наставничко веће  

8.  13.05.2016. Крос РТС-а у организацији Спортског савеза Србије  

9.  14.05.2016. Трка мира Србија 2016 – ученици 3. разреда   

10.  16.-20.05.2016. Спортска недеља – Ђачки парламент  

11.  17.05.2016. Посета ЗЦ ''Студеница'' 83 

12.  18.05.2016. „Гитаром кроз школе“ 84 

13.  19.05.2016. Састанак школског одбора  

14.  24.05.2016. Промоција ЕСТШ „Никола Тесла“ из Краљева 85 

15.  25.05.2016. Трибина „Дигитално насиље“ – вршњачка едукација   

16.  26.05.2016. Дан успешних ученика и наставника 86 

17.  17.05.2016. Систематски преглед за за 4-3 и 4-4  

18.  31.05.2016. Посета биоскопу – 1. и 3. разред „Angry birds“ 87 
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ИТ караван 

(4. мај 2016.) 

 
 

Министарство трговине, туризма 

и телекомуникација, у сарадњи са 

Министарством просвете  иикомпанијом 

Микрософт, покренуло је овај пројекат 

едукације о корисној и безбедној 

употреби информационих технологија, 

који се у 15 градова Србије спроводи у 

оквиру иницијативе за развој 

информационог друштва под слоганом, 

„Паметно и безбедно – Smart and safe“. 

 

Ученицима старијих разреда приређене су интерактивне презентације о ризицима 

употребе интернета и друштвених мрежа, као и о могућностима употребе ИКТ-а за лакше и 

занимљивије учење. Аутори презентације су наставници Катарина Вељковић и Велимир 

Радловачки, а модератор свих програма је глумац Осман Ахмед. 

                                 Н.В. 
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ШКОЛА У ПРИРОДИ – 1. разред 

(од 4. до 11. мај 2016.) 

 
У периоду од 4.5. до 11.5.2016. године, 105 ученика првог разреда и 5 учитеља 

боравило је у школи у природи, у прелепој Сокобањи. Смештени смо у Специјалистичкој 

болници- лечилишту "Бањица". Свих 8 дана је искориштено за прелепе шетње до излетишта 

"Лептерија", "Чука 2", "Борићи" и до видиковца "Поповица" са којег се види цела Сокобања. 

Поподневне сате смо проводили у спортским активностима, а вечерње у дискотеци хотела уз 

аниматоре и музику. Сва деца су била здрава и сви смо јако задовољни боравком у овој бањи. 

                                                    

                                                                            Проф.раз.наставе, 

                                                                            Биљана Симоновић 
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ШЕСТАЦИ НА 

РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ 

ИЗ ФИЗИКЕ 

           (7. мај 2016.) 

 
Наставница физике Марија Томић 

Гољић, и ученици шестог разреда, Павле 

Ђоковић, Сандра Максимовић и Петар 

Дуњић учествовали су на рњпубличком 

такмичењу из физике, које се ове школске 

године одржало у Крагујевцу у „I 

крагујевачкој гимназији“. 

Ученици су постигли запажене 

резултате: Павле Ђоковић 2. награда, 

сандра Максимовић 3.награда и Петар 

Дуњић похвала. 

Ученица, 

Сандра Максимовић 
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ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ (Пројекат ''Игром против насиља'') 

(11. мај 2016.) 

 

 
У среду, 11. маја, одржано је предавање у амфитетатру школе за представнике у 

Парламентима основних школа у Краљеву. Предавање су спремили ученици из Парламента 

школе ''Браћа Вилотијевић'' на тему о вршњачком насиљу. Након предавања је уследила 

дискусија и размена искустава о проблемима у школама међу вршњацима.  

Ово је уједно био и увод у пројекат ''Игром против насиља'' који ће се реализовати у 

наредном периоду у нашем граду под покровитељством УНИЦЕФ-а и Фонда за отворено 

друштво. 

Хвала свим ученицима и наставницима који су се одазвали позиву! 

 

                                                                                           Сања Николов Белоица 
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ПОСЕТА ЗДРАВСТВЕНОМ ЦЕНТРУ ''СТУДЕНИЦА'' 

(17. мај 2016.) 

 
 

И ове године били смо гости Основној школи „Вук Караџић“ у реализацији њихове 

ПО услуге „Посета здравственом центру“. Наставница немачког језика, Јелена Секулић, са 

још 12 ученика из наше школе, била је 17.маја у посети ЗС „Студеница“ заједно са 

ученицима ОШ „Вук Краџић“. 

Главна сестра ЗЦ, Мадлена Којић, поздвавила је ученике и кратким предавањем, 

увела их у свет медицине. То предавање употпуниле су медицинске сестре са других 

одељења и ученицима пренеле своја искуства са акцентом на тему како су и зашто су се 

определиле за овај позив. Након предавања ученици су у групама обишли хирургију, 

интерно, ортопедију, офтамологију, педијатрију... и разговарали са појединим лекарима. 

Стиче се утисак да су деца врло заинтересована за ова, пре свега хумана и веома 

захтевна занимања. 

Овом приликом, похваљујем ученике са којима сам ишла у посету Здравственом 

центру „Студеница“ јер су понашали у складу са захтевима институције у којој су се 

налазили. 

                                                                                            Проф. немачког језика, 

                                                                                                  Јелена Секулић  
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ГИТАРОМ КРОЗ ШКОЛЕ 

(18. мај 2016.) 

 
У среду, 18.5.2016, у просторијама амфитеатра школе одржан је један несвакидашњи 

догађај. У питању је својеврсни рок спектакл на којем је наступао најмлађи рок састав у 

Краљеву. Цео догађај је организован од стране удружења грађана “Рок планета” из Краљева, 

у сарадњи са нашом школом, а у склопу пројекта под називом “Гитаром кроз школе”, 

подржаног од стране локалне самоуправе. Идеја пројекта је да се ученици основних школа 

упознају са рокенрол културом, али и да се пружи прилика њиховим вршњацима да покажу 

своје музичко знање.  

Концерт је почео у 18 часова, а прве су наступале девојке из групе “Оцуллтум” које 

изводе акустичне верзије познатих свестких хитова. Након њих, уследио је наступ и осталих 

чланова ове занимљиве младе групе. Чланови бенда су јако млади, различитих годишта, али 

сви су ђаци краљевачких основних школа, а један део њих су ученици наше школе. 

Одсвирали су неколико домаћих и страних хитова, а публика, која су чинили ученици наше 

школе, их је поздрављала громогласним аплаузима.  

Након тридесетоминутне свирке, концерт се завршио, а публика и извођачи су 

отишли кућама срећни и задовољни. 

Професор историје, 

Војкан Трифуновић 
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Промоција ЕСТШ „Никола Тесла“ 

(24. мај 2016.) 
 

 У уторак, 24. маја 2016. гости у нашој школи били су професори и ученици из средње 

електро-саобраћајне техничке школе „Никола Тесла“ из Краљева. Циљ посете, као и увек у 

овом периоду, је промовисање средњих школа, пред непосредан упис осмака, будућих 

средњошколаца. Ова школа увек изазива велику пажљу и интересовање наших ученика. 

 

                                                                                                                                      Н.В. 
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                                        ДАН УСПЕШНИХ 

                                             (26. мај 2016.) 
 

 

Свечаношћу у школском дворишту, дванаесту годину за редом наша школа 

обележила је „Дан успешних“ – дан посвећен најуспешнијим ученицима и наставницима. 

Као и претходних година, пригодним поклонима – дипломама и књигама познатих писаца, 

награђено је 92 ученика школе који су освојили једно од прва три места на републичким, 

окружним и општинским такмичењима и који су остварили запажене резултате на 

литералним и ликовним конкурсима, као и спортским надметањима. 

Овом приликом награђено је 92 ученика и 45 наставника и учитеља који су својим 

огромним трудом подстицали ђаке да буду вредни, радни и успешни. 
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БИЛИ СМО У БИОСКОПУ - ,,Angry birds". 

(31. мај 2016.) 
 

 

 

Овде нема много да се прича.  Били прваци у биоскопу, гледали цртани филм „Љута 

птица“, синхронизовану на српски језик и уживали, јер биоскоп је тог дана био само њима на 

располагању. 

Ево неколико фотографија. 

Мало су слике тамне. Разумећете, из биоскопа су!  

                                                                                                  Проф. раз. наставе 

                                                                                                      Ана Николић 
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ЈУН - ЈУЛ 2016. године 

 
1.  01.06.2016. Крај наставне године за ученике 8. разреда  

2.  03.06.2016. Одељењска већа за одељења 8.разреда и Наставничко веће  

3.  04.06.2016. Екскурзија ученика 3. разреда - Јагодина  

4.  04.06.2016. Наставна субота за ученике 6. и 7. разреда - надоканада екскурзије)   

5.  05.06.2016. Излет за ученике 1. разреда (једнодневна екскурзија) 89 

6.  06.06.2016. Систематски за 2-4  

7.  06.06.2016. Екскурзија за предшколаца 90 

8.  07.06.2016. Спортске игре младих Србије 91 

9.  08.06.2016. Трибина „Шта могу да учиним за своје здравље у свом окружењу“ 

– у оквиру пројекта „Партнерски за образовање“ 
 

10.  10.06.2016. Трибина „Дете није андроид“ – у оквиру пројекта „Партнерски за 

образовање“ 
 

11.  10.06.2016. Подела сведочанстава за ученике 8.разреда  

12.  11.06.2016. Наставна субота за ученике 6.разреда – надоканада екскурзије  

13.  12.06.2016. Снимање филма „Буди као тесла“ за Самсунгов конкурс  

14.  14.06.2016. Крај наставне године за ученике од 0. до 7. разреда  

15.  15.06.2016. Завршни испит из српског језика  

16.  16.06.2016. Завршни испит из математике  

17.  17.06.2016. Завршни испит из комбиновани  

18.  21.06.2016. Седнице одељењских већа од 0. до 7. разреда  

19.  22.06.2016. Седница наставничког већа  

20.  28.06.2016. Додела награда најуспешнијим на квизу „Краљево бира знање“ 92 

21.  10.07. 2016. Резултати националног конкурса „Буди као Тесла“ 93 

22.  20. 07.2016. 

26.08.2016. 

СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ  (државни и међународни ниво, 

 20. и 21. јул 2016.  Београд и 26. август Сплит ) 
96 
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ПРВАЦИ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

(5. јун 2016.) 
 

 

Са ђацима првацима, провели смо још један леп дан на једнодневном излету до 

Врњачке Бање. Уз пут смо обишли манастир Св. Петке у Стублу и манастир Љубостиња код 

Трстеника. У Врњачкој Бањи смо уживали у Јапанском врту, шетњи Променадом и у игри у 

бањском парку. Пратило нас је лепо време које смо сви из ове групе путника заслужили. 

 

Проф. раз.наставе, 

Биљана Симоновић 
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ПРЕДШКОЛЦИ НА ИЗЛЕТУ 

(6. јун 2016.) 
 

 

 

Полазници припремног предшколског програма били су заједно са својим 

васпитачима на једнодневној екскурзији дана 06.06.2016.год. Екскурзија је била на релацији 

Краљево  Крагујевац (Акваријум)  Аранђеловац  Орашац  Крагујевац  Краљево.  

Организатор је била туристичка агенција ''Балканик''. Прва посета је била Акваријуму 

у Крагујевцу а потом смо се запутили у комплекс на Орашацу, Марићевића јаруга као и 

музеју са Карађорђевим експонатима. Одатле, пут нас је водио ка Аранђеловцу, па у  

Буковичку бању и парк, где смо уживали  у шетњи, свежем ваздуху и дивној природи.  

                                                                                

                                                                                           Васпитач, 

                                                                                      Дијана Вујовић 
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СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ СРБИЈЕ - ОПШТИНСКИ НИВО 

 (7. јун 2016.) 

 

 
 

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ 
И ОЛИМПИЈСКО ВАСПИТАЊЕ 
ГРАДА КРАЉЕВА 

 

 

 

У оквиру Спортских игара младих Србије, 7. јуна 2016 године у Краљеву је одржано 

градско такмичење у оквиру СИМ-а. Такмичење је одржано у 6 дисциплина – Мали фудбал, 

улични баскет, између две ватре, шах, тенис и стони тенис, и све то у 2 категорије – дечаци и 

девојчице. Чак 150 ученика наше школе је узело учешће у овим спортским играма ,а 

неколико њих је освојило једно од прва три места. Најзначајнији успех је остварио Лазар 

Милићевић ученик VII-4 одељења који је освојио прво место у тенису и пласирао се на 

државно такмичење у оквиру СИМ-а које ће се одржати 20. и 21. јула ове године у Београду . 

Победници овог такмичења ће учествовати на међународном такмичењу СИМ-а које ће се 

одржати у августу месецу у Сплиту. 

                                                                                            Проф. физичке културе, 

                                                                                                 Јелена Симоновић 
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НА ВИДОВДАН – ДА СЕ ВИДЕ НАЈБОЉИ 

(28. јун 2016.) 
 

 

У уторак, 28. јуна, у просторијама Народног Музеја у Краљеву, одржана је свечана 

додела признања и награда за учеснике квиза „Краљево бира знање“. Квиз организује 

Друштво историчара Рашког округа у сарадњи са РТВ Мелос и основним и средњим 

школама из Рашког округа. 

Међу добитницама били су и ученици ОШ „IV краљевачки батаљон“, Златан 

Хасановић и Лука Филиповић, који су освојили треће место у конкуренцији преко стотину 

ученика. Пригодне награде им је уручио Драгољуб Даниловић, председник Друштва 

историчара Рашког округа и професор у краљевачкој Гимназији.  Златан и Лука су изјавили 

како ће, будући да су управо завршили осми разред, и даље наставити да се интересују за 

историју и да учествују и у наредним издањима квиза.  

 

                                                                                          Наставник историје, 

                                                                                    Војкан Трифуновић, проф. 
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РЕЗУЛТАТИ НАЦИОНАЛНОГ КОНКУРСА „БУДИ КАО ТЕСЛА“ 

(10. јул 2016.) 

160 година рођења Николе Тесле и Дан науке 

 

Наградни конкурс „Буди као Тесла“ организовао је Музеј Николе Тесле из Београда, 

уз подршку партнера Компаније Самсунг Електроникс и Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања Републике Србије. Право учешћа имале су све основне школе са 

територије Републике Србије. Основни захтев конкурса био је да школе представе рад 

инспирисан животом и достигнућима Николе Тесле. 

„Школне широм Србије су изразиле велико интересовање за овај конкурс. Оно што је 

најбитније, ђаци су показали велику креативност и посвећеност“. - рекао је Милан Вујовић, 

директор маркетинга Самсунга за Адриатик регију. 

Преко стотину пријављених радова је пристигло на конкурс „Буди као Тесла“ који је 

завршен 16. јуна. Основци из 42 места широм Србије показали су креативност кроз 

иновативне и оригиналне радове, а десет најбољих пројеката по мишљењу стручног жирија, 

борило се за награду, комплетно опремљену дигиталну учионицу. 

Међу тих десет, које су ушле у ужи круг, нашла се и наша школа, са филмом „Буди 

као Тесла“. 
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Главну улогу у филму одиграо је Алекса Живковић, ученик шестог разреда наше 

школе и члан драмске секције, који у филму нема одређени лик, већ је он и на филму дечак 

Алекса Живковић 

„Алекси нису важне материјалне, ИН-тренд ствари. Као мали већ је схватио да је 

испуњење властитог животног сна трагање за звездама. То га и одваја од вршњака. И где 

човек каже да је задовољан, нејчешће и стаје, али Алекса не само да не одустаје, већ је и нас 

повео да додирнемо његове звезде. Угледао се на веће људе, оне чија дела као звезде сјаје 

данашњим генерацијама. Ни мање ни више него на Николу Теслу. Алексин пут ка остварењу 

сна је наша идеја водиља за овај документарно-играни краткометражни филм“, написала је о 

филму, учитељица и сценариста овог филма, Снежана Шашић. 

 Тим који је радио на изради и 

популаризацији филма чинили су: 

директор школе,  Марина Вучинић, 

Снежана Шашић, учитељ – 

руководилац драм.секције и 

сценариста филма, Алекса Живковић, 

ученик и остали ученици – чланови 

драмске секције, Живота Јевтић, 

сниматељ – стални сарадник школе, 

Миодраг Динуловић, родитељ – 

стручни консултант (позоришни 

редитељ) и mea parvitas Наташа 

Вуковић, проф. ТиО и  информатике. 

Гласање је  почело 27. јуна на 

званичном сајту конкурса 

www.budikaotesla.rs. А ми смо се 

потрудили да нашим ђацима, 

родитељима и уопште суграђаним 

скренемо пажњу на значај 

учествовања, али и на значај 

потенцијалне награде. Директор 

школе је гостовала на локалним 

медијима и позвала суграђане да 

гласају, штапали смо плакат, који је 

постављен на свим културним 

установама града Краљева, које су од 

општег добра за овај град. И сам 

градоначелник је позвао Краљевчане 

да узму учешће у гласању. 

 

Међутим, сам избор победника није окончан гласањем. Бледу сенку на овај конкурс 

навукли су неки несавесни људи који су покушали малверзацијама са ИП адресама да неким 

школама донесу победу,, јер је било дозвољено гласти једном за 24 сата са исте ИП адресе. 

Жири је брзо реаговао и коначну одлуку донео гласањем стручног жирија. 

Победник конкурса је основна школа „Михајло Пупин“ из Земуна са својим пројектом 

„Рингишпил“. Стручни жири је ову одлуку донео једногласно. Идеја пројекта „Рингишпил“ 

била је да се покрене дечија играчка помоћу паметног телефона и технологије препознавања 

звука. Примењена је и једна од неостварених идеја и замисли Николе Тесле – бежични 

пренос података. Победнички пројекат слави иновативност, знање, технологију и 

стваралаштво, управо вредности које су красиле Николу Теслу. Победничка школа је добила 

комплетно опремљену Самсунг дигиталну учионицу.  

http://www.budikaotesla.rs/
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Првобидним условима конкурса нису планиране друга и трећа награда, али је жири  

одлучио да додели још два Самсунг телевизора као награду школама које су такође показале 

изузетну иновативност и креативност. Добитник Самсунг телевизора и друге награде је наша 

школа, а за трећенаграђеног проглашена је ОШ “Сретен Младеновић Мика“ из Ниша са 

својим радом „Теслин торањ у Мајнкрафту“.  

На централну манифестацију поводом прославе 160 година од рођења Николе Тесле у 

организацији Музеја Николе Тесле и компаније Самсунг, која је одржана на Калемегдану на 

дан рођења нашег најпознатијег научника, отишла је учитељица, сценариста филма Снежана 

Шашић и том приликом јој је уручена диплома и ваучер за награду. 

 

 

 

Снежана Шашић, на Калемегдану 10.јула 2016.  

Прима диплому и ваучер за друго место на националном конкурсу „Буди као Тесла“ 

 

 

Слике и запис са уручења награде биће благовремено  објављени. 

 

Овом приликом желимо да се захвалимо свима који су гласали за наш филм и свима 

који су нас подржавали!  

ВЕЛИКО ХВАЛА!!! 
 

 

                                                                                                             

     

  (у тексту је делимично коришћен материјал са сајта и са ФБ странице Буди као Тесла) 

Н.В. 

 

 



 96 

СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ  

(ДРЖАВНИ И МЕЂУНАРОДНИ НИВО) 

(20. и 21 јул 2016.  Београд и 26. август Сплит ) 
 

Деца из 32 града Србије која су 

претходних месеци остварила најбоље 

резултате на такмичењима и турнирима дала 

су све од себе да победе на државном финалу 

Спортских игара младих Србије 2016. и 

поносно бране боје своје државе на 

регионалном међународном финалу у Сплиту. 

Радост због освојених медаља била је 

пропраћена честиткама, аплаузима и 

загрљајима, али и понеком сузом код 

најмлађих који нису умели да сакрију 

узбуђење. 

На државном нивоу СИМ-а, наш ученик 

Лазар Милићевиж, освојио је прво место и 

заслужено себи „обезбедио карту“ за пут у 

Сплит, на межународни ниво овог такмичења. 

  

 

У Сплиту одржано међународно 

финале јубиларних 20. Спортских игара 

младих на којима су основци из Србије 

освојили 21 медаљу. Међу добитницима 

медаља је и наш ученик, Лазар Милићевић, 

који је освојио прво место и златну медаљу за 

нашу школу, у тенису, у категорији дечака. 

Више од 600 учесника међународног 

финала СИМ-а, победника државних финала у 

Србији, Хрватској и БиХ, окупило се у петак, 

26. августа у најлепшем делу Сплита на 

завршној церемонији најмасовније спортске 

манифестације за децу и омладину Балкана. 

Ове године деца из Србије су на међународном финалу СИМ-а освојила 21 медаљу у 

10 спортова – девет златних, и по шест сребрних и бронзаних. Оно по чему ће памтити 

боравак у Сплиту нису само победе на спортским теренима, већ и прелепа дружења са 

вршњацима из региона у најлепшем граду на обали Јадрана. 

Озарених лица, мали спортисти из Србије, Хрватске и БиХ долазили су на бину и 

поносно позирали окићени златом, сребром и бронзом. Једни другима су изнова честитали на 

оствареним пласманима, уз обећање да ће се и наредних година сусретати на Играма младих 

у региону. 

Н.В. 

 
                (у тексту је делимично коришћен материјал са сајтова http://www.igremladih.org/ и www.kraljevo.biz) 

 

 

ЛЕП НАЧИН ДА ЗАВРШИМО ОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ! 
 

http://www.igremladih.org/
http://www.kraljevo.biz/

