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Епидемиолошка ситуација још није добра.
Зато је мало активности. :-(
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Изложба ликовних радова поводом пријема првака и предшколаца
(1.09.2021)
Поводом пријема првака и предшколаца, у холу наше школе је уприличена пригодна
изложба ликовних радова наших ученика.
На овај начин смо новим другарима пожелели добродошлицу, и лепе школске дане.
Изложбу, као и увек, уприличе вредне руке наставнице ликовног, Јасмине Тонић.

Изложбу, као и увек, уприличе вредне руке
наставнице ликовног, Јасмине Тонић. :-)
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Пријем првака
(1.09.2021)
Први септембар је један изузетно важан датум у животу сваког детета, које добија
титулу ,,ЂАК ПРВАК". Тако је и ове године, 1. септембар био значајан за 164-оро малих,
веселих и нестрпљивих ђачића наше школе!
Тога дана је школско двориште било најлепше, јер су га украсила деца и њихови
родитељи. Уз поштовање свих епидемиолошких мера заштите и уз помоћ, наших старијих
ученика, шест поносних учитељица су својим осмехом и пријатним гласом, прозвале, позвале
и увеле своје ученике у један нови свет знања, другарства и магичних ствари које ће им
пружити школа!
Добродошлица, шарене и украшене учионице и по нека чоколадица на столу за сваког
првака, учинили су да тога дана, радост и срећа буду код сваког детета. Више страха је било
код нас одраслих како да тај дан за свако дете остане у најлепшем сећању. Успели смо у томе,
јер деца срећу не умеју да сакрију!
Нас шест учитељица, пожеле смо деци и родитељима пуно успеха у освајању знања, а
ми који радимо у нашој школи да у што краћем периоду и ова генерација ђака осваја награде,
такмичи се и докаже да њихови родитељи и учитељице могу да буду на њих поносни!
Надица Вукадиновић Алемпијевић,
прфесор разредне наставе

Добро дошла драга децо! :-)
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Посета Народном музеју Краљево
(14.09.2021)
Ученици 3-1, 3-2 и 3-3 који похађају верску наставу су 14.09.2021. године заједно са
вероучитељицом Никицом и учитељицом Биљаном Симоновић, посетили Народни музеј у
Kраљеву и погледали изложбу "Наша суграђанка краљица Драга- између славе и анатеме".
Изложба је посвећена краљици Драги Машин и ученици су чули интересантну причу о
краљици од кустоса Народног музеја.

И ја волим музеје!
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ЕВРОПСКА НОЋ ИСТРАЖИВАЧА
(24.09.2021)
Поводом обележавања Европске ноћи
истразиваћа, која се ове године обележава под
слоганом "Озелени науком", у школи су
организоване радионице на тему Енергетска
ефикасност у којима су учествовали ученици
првог, петог и шестог разреда. Ученици првог
разреда учествовали су у ликовној радионици
на тему Зелена индустрија, ученици петог
разреда су кроз едукативну игрицу сличној
монополу стекли знање о основним појмовима,
који се односе на Енергетску ефикасност, док
су ученици честог разреда у склопу квиза
одржали
предавање
о
Енергетској
ефикасности.
Наставнице биологије
Сандра Радетић и Милица Ђорић

Пссст!
Вредно раде!
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ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА
(26.09.2021)
Kао и претходних година, наставници страних језика потрудили су се да обележе
Европски дан језика који се слави 26. септембра. У петак 24. септембра 2021. организовано је
такмичење за Песму Евровизије на којем су ученици трећег, шестог, седмог и осмог разреда
представљали разне европске земље и певали на енглеском, француском, руском, шпанском и
украинском језику. Амфитеатар школе је био пун шарених застава, а директорка Марина
Вучинић је такмичарима обезбедила право озвучење и микрофоне. Ученици двојезичног
одељења 7-5 су са својим одељењским старешином Тањом Радовић осмислили и водили овај
програм на енглеском језику. Обезбедили су и техничку подршку у виду матрица за караоке.
На такмичењу су прво наступали ученици млађих разреда песмама Dance monkey, We will rock
you, Segniorita, I believe in a fairy tale, Roar, Dark horse, Dancing queen, Dark side, Chudesa, али
се уценицима посебно допало извођење песме Shum od Go са овогодисње Евровизије.
Изводили су је Јелена Јевремовић и Вељко Вујовић из 3-1 и Миона Илић, Магдалена Лалић и
Весилиса Миленковићиз 3-5. Старији разреди су припремили Поболело и просло на руском,
Ecrit sur les murs i Derniere danse на француском, али је наступ Димитрија Мајсторовића из 7-5
са песмом Despacito на шпанском језику изазвао највеће реакције публике.
Иако су гласови пребројани и победници проглашени, сви такмичари су били веома
успешни и од срца се потрудили да нас ова пририредба одведе у неке далеке земље где се
говоре други језици. Победници су своје слатке поклоне поделили са свим учесницима и сви
су обећали да ће и идуће године певати неке нове песме. Надамо се да ће Евровизија постати
традиција јер смо се сви прелепо забављали и уживали у доброј музици.
Тања Радовић, професор енглеског језика

Препорука је да се следеће године у публици нађу и српске заставе,
а на бини песма и на српском језику!!!!!! 
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"Човек, ритуал и магија"
(29.09.2021)
Протекле седмице на часовима музичке културе у оквиру наставне јединице везане за
праисторију у музици - "Човек, ритуал и магија", реализована је пројектна настава у свим
одељењима петог разреда. Због поделе одговорности и поштовања епидемиолошких мера
тимови су били састављени од по три ученика. У пројекту је заступљена корелација са
физичким и здравственим васпитањем и ликовном културом.

Чудна је та праисторија кад се гледа ''одавде''.
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Пројекат „Култура на шинама“
(30.09.2021)
Наша школа имала је част да учествује у реализацији пројекта „Култура на шинама”
краљевачке, чачанске и пожешке библиотеке поводом Дана европске баштине и Године
европске железнице.
У четвртак, 30. септембра 2021. године, на редовној линији железничког саобраћаја
Пожега ‒ Чачак ‒ Краљево; Краљево ‒ Чачак ‒ Пожега путовали су и несвакидашњи путници,
књижевници, песници Драган Јовановић Данилов, Оливера Недељковић, Биљана Миљковић и
Снежана Тодоровић, библиотекари, ученици литерарни ствараоци. Кроз вагоне орили су се
стихови, приче о културној баштини крајева кроз које је воз пролазио, праћен дечјим смехом и
заборављеним клoпарањем точкова воза. И ученици наше школе Искра Васиљевић, Тара
Антонијевић, Мартина Кошанин, Ева Булатовић, Реља Ружић, Алекса Радосављевић и Младен
Пајовић, са наставницом српског језика и књижевности Наташом Митровић, упутили су се на
ово необично, надахнуто поезијом, путовање. На краљевачкој железничкој станици дочекао их
је „Вагон жеља” ученика 1. и 2. разреда, полазника продуженог боравка наше школе, који су
идеју своје учитељице, краљевачке песникиње Биљане Миљковић, преточили у слике нових
предела, континената, животињских светова, лепота грађевина, различитих становника наше
планете и обичаја, са циљем да путницима пожеле да упознају ове занимљивости, приказане
дестинације, да истражују и уживају, али и да са неким поделе ове чаробне тренутке.
Културни програм започео је професор историје из краљевачке гимназије др Драгољуб
Даниловић причајући о историји железничког саобраћаја у нашој земљи, а затим су Искра
Васиљевић и Тара Антонијевић казивале своје стихове. Присутнима се обратила и
књижевница Оливера Недељковић. Након изложбе „Од малих читалаца велики писци”
библиотекарке Јелене Андрић, путовање Краљевчана са Чачанима и Пожежанима је почело.
Следећа станица била је Пожега где су ученици посетили Железнички музеј и присуствовали
свечаном отварању традиционалног Фестивала сликовница „Чигра” уз стихове нашег песника
Дејана Алексића. Остављјући своје путнике „Културе на шинама” на станицама Пожеге а
затим Чачка, око 14.30 часова воз је завршио своје путовање у Краљеву.
Наташа Митровић, проф. српског језика и књижевности

Ово је баш необичан и занимљив пројекат!
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Посета гошће из Америке
(18.06.2021 – прошла школска година)
На иницијативу наставника енглеског језика Олгице Матовић, школу је посетила гошћа
из Чикага, Гордана Радосављевић, која је ученицима говорила о животу у САД,
мултикултуралности, образовном систему и осталим важним темама. У току и после излагања,
ученици су постављали питања и на тај начин показали практичну примену наученог. Гошћа
је дипломирала на Универзитету Илиноис, тако да су ученици били у прилици да чују native
speaker. Ради у HSBC bank of UK .
Предавач је била присутна на часовима у одељењима 7/2 и 7/5,16.6.2021.године, као и у
3/4 и 3/5,18.6.2021. Све изложено је илустровала фотографијама. Деца су се одлично уклопила
и постављала питања,а она је била задовољна нивоом знања енглеског језика. Наглашене су и
разлике британски и амерички енглески.
Олгица Матовић, професор енглеског језика

Догађај из прошле школске године!
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Волим октобар! 
У октобру је Дечија недеља! 
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Ликовна изложба поводом
обележавања Дечије недеље
(1.10.2021)
Поводом обележавања Дечије недеље, ученици
су у оквиру ликовних активности у школи, приредили
креативну ликовну изложбу у холу наше школе.
Ово је наш начин да укажемо на значај и
уважавање дечијих права у друштву.

Препорука: Следећи пут сликати и ђаке поред паноа! 
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
(4. – 10.10.2021)

Активности првака током Дечије недеље

Сигурна сам да се одраслима често догађа да пожеле да имају неки времеплов, који би
могао да их врати у доба када су били деца, која су била безбрижна, насмејана и срећна!
Када си дете желиш да што пре одрастеш и побегнеш у свет одраслих, и тако не стигнеш
да искористиш све оне лепоте које ти детињство пружа. Пуно је песника и писаца који су
странице својих књига украсили мудрим мислима и порукама о деци.
Тако је и наш велики песник Љубивоје Ршумовић написао једну дивну реченицу
,,ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ, ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ", и поручио да су деца највреднија и да
треба да расту окружени љубављу и разумевањем!
Баш ови стихови су изабрани да буду мото за назив Дечије недеље од 4. -10.октобра 2021.
године. Како смо због пандемије Ковид вируса већ навикли да се морамо прилагођавати и
поштовати мере заштите, свуда, тако и у нашој школи, ове године су активности које су биле у
оквиру Дечије недеље обележене у складу са ситуацијом, а ипак да се не заборави оно што је
највредније, а то су деца и њихови осмеси!
Наши мали првачићи су на почетку Дечије недеље прво слушали предавања о правима
деце, цртали цртеже и учили лепе стихове и поруке из Буквара Дечијих права.
Лепо време нас је измамило да следећег дана шетамо по парку и поред реке Ибар и у
тој шетњи уживамо у бојама јесени, обновимо научено и дружимо се са жељом да покажемо
да игра треба да испуни сваки дечији дан!
Дан 6.10. нам је донео радост када смо својом маштом и креативношћу стварали,
цртали и правили играчке које чине дечји свет лепшим и цртежима у школском дворишту
показали шта све може дечија машта.
За следећи дан смо ми учитељи наших малих првака крили изненађење, када је била
планирана посета нашег познатог песника Дејана Алексића. У амфитеатру школе 7.10. нас је
посетио песник Дејан Алексић, и на свој смешан и занимљив начин ,,натерао" да се радујемо,
смејемо, уживамо, учимо и осетимо поносно, јер смо имали прилику да будемо уважени у
друштву једног великог песника, који је успео да свима измами осмех на лицу.
Уживали смо и ми одрасли, јер смо се присетили колико је лепо бити дете, које се воли
и разуме!
Петак нам је по плану био одређен за пријем првака у Дечији савез, поделу
добродошлица и беџева, чиме су наши мали ђаци уз помоћ својих старијих другара из
четвртог разреда уз песму, рецитовање и музику званично од 8.10.2021. године постали
чланови најлепше организације Дечји савез.
Е, па нека је срећно сваком прваку, да ужива у свом детињству да буде вољен,
поштован и окружен са што више правих пријатеља, јер је највеће богатство срећно и здраво
дете!
Надица Вукадиновић Алемпијевић, професор разредне наставе
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Није баш лако, али је лепо бити ђак првак! 
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Ученици трећег разреда су обележили Дечју недељу од 4. до 8.10. 2021. године разним
активностима. Правили су играчке од рециклабилног материјала, такмичили се у разним
спортским играма, читали делове из wима омиqених књига. Kао и ранијих година,
задовољство је било гледати како уживају у свакој активности. Слике говоре више од речи.

И трећаци били вредни! 

14

Ученици млађих разреда су у октобру извели и акцију евакуације из затвореног
простора у случају земљотреса. Пре саме акције, са ученицима су учитељи водили разговор о
томе како се треба понашати у случају земљотреса. Иако мали, ученици су показали солидно
знање о начину евакуације и озбиљно приступили самој симулацији евакуације.

Само полако и без панике!!!
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Дан чистих руку
(15. 10. 2021)
О начинима чувања здравља и значају хигијене са ученицима треба говорити још у
раном узрасту!
Свакодневно подстицање на усвајање правила о томе како да се поправи квалитет
живота и здравља, како да се сачувамо од вируса и болести у време садашње пандемије и
великом значају хигијене руку, деца су већ од првих дана у школи могли пуно да науче!
Данас су ученици нашег одељења, у оквиру обележавања Дана чистих руку, слушали
предавање о очувању здравља, значају хигијене и усвајању правила о потреби прања руку,
како се то ради и шта се може употребити од средстава за хигијену руку.
Ученици су гледали филм и презентацију о правилном прању руку, слушали
одговарајуће песмице, цртали цртеже, вежбали да правилно перу руке сапуном и водом,
дезинфикују алкохолом и антибактеријским геловима.
На крају часа је направљена изложба ученичких радова на паноу, у циљу свакодневног
подсећања о потреби прања руку и утицају на очување здравља. Овог дана су ученици
вежбали, уживали и учили оно што им је за живот важно, а то је како бити здрав и срећан
Надица Вукадиновић Алемпијевић,
прфесор разредне наставе

„Пре и после јела треба руке прати, немој да те на то опомиње мати!
Прљавим рукама загади се јело, па се тако болест унесе у тело.“
Ј.Ј.Змај
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Дан здраве хране
(16.10.2021)

Дан здраве хране обележен је предавањем у амфитеатру школе о здравој храни, значају
доручка код деце, како планирати оброке, шта је
балансирана исхрана и пирамида исхране. Ђаци су
упознати са последицама употребе брзе хране и
хране која садржи велику количину шећера, као и о
значају витамина и минерала у исхрани. На крају
предавања ученици су одговорили на питања у квизу,
дати су предлози шта можемо предузети у циљу
очувања здравља. Ученици су се послужили воћем,
као примером здраве ужине у школи. Предавање су
припремили наставник биологије Ана Јеремић и
ученици Ђачког парламента: Андреа Павловић,
Николина Јелић, Павле Сотиров и Жељко Стијовић.
У холу школе изложени су радови ученика на тему здраве хране. Ученици млађих
разреда својим ликовним радовима учествовали су у обележавању Дана здраве хране са
учитељицама Милицом Варићак и Слободанком Опачић.
Јеремић Ана, проф. биологије
Радови ученика млађих разреда на тему здраве хране

Здраво се хрни и од болести одбрани! ;-)
(Пробах и ја нешто као чика Јова Змај)
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Октобар - месец здраве исхране
(16.10.2021)
У холу наше школе је презентована ликовна
изложба ученичких радова на тему "Октобар - месец
здраве исхране". Својом креативношћу и ликовним
изразом ученици су представили значај здраве
исхране у развоју човека.

Јупиии!
Уважили су моју препоруку да сликају и ђаке! :-)

18

Наставна средства сопствене производње
(28.10.2021)
У оквиру ученичке задруге „Батаљонци“, од 1.09.2021.
године започели смо са радом на такозваним 3Д штампачима.
Ови популарни уређаји стигли су у нашу школу реализацијом
пројекта Министарства просвете, науке и технолошког
развоја.
Тренутно су у функцији 4 штампача, на којима смо
прво мало експериментисали, али врло брзо смо почели са
озбиљном производњом наставних средстава за поједине
наставне предмете, а такође у току је и штампа прикладних
моделе који ће бити изложени на Новогодишњој продајној изложби.
У организацији надлежног министарства, за крај септембра била је планирана
промоција ученичких задруга на нивоу Србије, али због свима већ познате епидемијске
ситуације, промоција је одложена. У скалду са тим, а у циљу праћења реализације пројекта, ми
смо продукте свог рада фотографисали и слали на одређену електронску адресу. С поносом
истичемо, да је недавно, из кабинета министра просвете Бранка Ружића, стигао мејл који
недвосмислено говори да је наш рад запажен и да похваљују ентузијазам и спремност за рад,
као и стручност у раду.
Осим што уоптпуњују рад Ученичке задруге, 3Д штампачи су донели нови талас
интересовања и код млађих а и код старијих ученика. Није реткост да на врата просторије са
3Д штампачима покуцају ученици вођени радозналошћу и жељом да на лицу места виде како
штампачи раде, а и млађи ученици у пратњи својих учитеља и учитељица су наши чести гости.
Радује нас чињеница да су многи ученици информисани о постојању и намени 3Д
штампача. Многи прате разне Јутјубере и такорећи теоријски си упознати са овим модерним
машинама. А такође нас радује и чињеница да врло радо, са усхићењем и одушевљењем
долазе код нас, већ спремни да поставе на десетине питања.
И да! Та питања итекако имају смисла!
Наташа Вуковић, проф.техн. и инф.

Хоћу и ја нешто да кажем.
ТЕХНИКА ЈЕ ПРИМЕЊЕНА НАУКА! 8-)
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Светосавски поклон
(29.10.2021)
Актив наставника енглеског језика Краљева је удружење наставника енглеског језика
нашег града чији првенствени циљ је стручно усавршавање наставника међу којима су и
наставници наше школе. Традиционално, од своје чланарине, чланови Актива такође и
награђују успешне наставнике и донирају књиге на енглеском језику. Ове године, OШ „IV
краљевачки батаљон“ је добила тридесет наслова на енглеском језику за школску библиотеку.
Поред Шекспирових “Macbeth“ и “The Tempest“, ученици двојезичних одељења моћи ће да
уживају у књигама о различитим историјским личностима и догађајима о којима иначе уче на
часовима историје: “Christopher Columbus”, “Alexander the Great”, “Julius Caesar”, “Story of
Rome”, “The Story of London”, “Crusaders”, “Gladiators”.
Ако сте љубитељ модерне књижевности, у нашој библиотеци сада можете наћи и
екранизоване романе “Robinson Crusoe”, “Adventures of Kong Arthur”, “Robin Hood”, “Alice
through the looking glass”, a такође и неколико наслова научне фантастике као што су “Star
Wars”, “X-Men”, “Iron Men”. Поред прилагођених верзија класичних романа које смо раније
набавили, наша библиотека има и неколико дечијих романа.
Захваљујемо Активу наставника енглеског језика Краљева на дивном поклону за Дан
Светог Саве и надамо се успешној сарадњи и убудуће.
Тања Радовић, професор енглеског језика

Хвала активу наставника енглеског језика!
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22
23
24
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Волим новембар!
У новембру је Дан просветних радника!
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Ученички пројекти у оквиру енглеског језика
(8.11.2021)
Ученици трећег разреда радили су пројекте из енглеског језика на теме Моја учионица
и Занимања.
Најбољи радови изложени су у учионицама.

Пројекти су озбиљна ђачка активност!
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Дан просветних радника
(8.11.2021)
У понедељак 8.новембра 2021.године, Школска управа Краљево у свечаној сали
Градске управе Краљева, свечано је обележила по први пут Дан просветних радника. Тим
поводом Др Славица Јашић, начелница одељења за послове предшколског и основног
образовања, Јасна Радојичић, саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије и Бојана Маринковић, руководилац Школске управе Краљево, уручиле су
захвалнице наставницима и супервизорима који су учествовали у припреми, снимању и
вредновању часова на даљину који се емитују на Јавном медијском сервису РТС.
Додели захвалница присуствовао је и градоначелник Краљева др Предраг Терзић, који
је истакао да су наставници током претходне две године вредно радили припремајући часове
које су ученици из целе Србије могли да прате за време реализације онлајн наставе. У
припремању, снимању и вредновању часова који се емитују на Јавном медијском сервису РТС
је учествовало и 12 наставника наше школе. Свечано обележавање Дана просветних радника
нас је подсетило да сви треба да будемо поносни на просветне раднике, јер како је рекла Др
Славица Јашић: „Не треба заборавити да је у школама 20% популације, а 100% наше
будућности.“

Нека нам је свима срећан Дан просветних радника!
Желимо свима још пуно успеха!
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Дан љубазности
(13.11.2021)
Ученици млађих разреда наше школе, обележили су разним активностима Дан
љубазности, 13.новембар. Рецитовали су стихове песме Четири чаробне речи, Бранка
Стевановића, а затим писањем порука и ликовним изражавањем украсили су пано.
Истицањем речи ,,Хвала", ,,Молим", ,,Извини", ,,Изволи", подсетили су да треба бити
љубазан и толерантан у комуникацији са другима.
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Ученици трећег разреда су са својим учитељима, пре продуженог јесењег распуста,
такође обележили Дан љубазности 13.11.2021. године. Направили смо велики пано који краси
главни хол наше школе. Упутили смо свима поруку да "Ништа не може да нас спречи да
говоримо лепе речи".

„Буди љубазан кад год је то могућа, а могуће је увек!“
Далај Лама
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Дан различитости
(2021)
Поводом
обележавања
Дана
различитости, ученици наше школе су истакли
значај поштовања различитости у друштву, као и
различитост ликовних елемената у области
предмета Ликовне културе. Уједно смо
представили врлине које поштујемо и
примењујемо у комуникацији са другима, у
свакодневном животу.

У различитости је лепота!
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Час посвећен Михајлу Пупину
(16.11.2021)
Дана,16.11.2021.године, учитељи 3.разреда су организовали сараднички час српског
језика, у амфитеатру школе, за наставну јединицу ,,Час посвећен Михајлу Пупину''. Ученици
су одгледали филмове ,,Михајло Идворски Пупин'' и ,,Пупиново детињство'', а затим су се
такмичили у квизу који се односио на живот и дело Пупина, као и на садржај одгледаних
филмова. Ученици су задовољни изашли са часа.
Ана Николић, проф.раз.наставе

Пупин је био и успешан писац.
За своје аутобиографско дело „Са пашњака до научењака“ објављено 1923. године,
годину дана касније, 1924. године добио је Пулицерову награду.
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Толеранција
(16.11.2021)
Поводом Међународног дана толеранције
који се обележава 16.новембра, низом активности
ученици IV-5 одељења, уз подршку учитељице
Снежане Шашић, обележили су овај дан.
Обележавајући овај значајни датум ученици
су се подсетили да је потребно уважавати туђе
мишљење, уверења и осећања и да је то једини
начин да будемо бољи људи. Толеранција нас
подсећа на поштовање и уважавање другачијих од
нас, и да толеранцију треба да практикујемо сваког
дана, кажу. Ученици су појам толеранције
повезивали са примерима из свакодневног живота.
Мишљења су да се толеранција учи и у породици и
у школи и да зауставља насиље. На крају су
креативно урадили пано - шта за њих значи бити
толерантан, као и дрво врлина на „челу“са
толерацијом.
Настала је и песмица кратка:
Толеранција
Толерантан човек буди, лепу реч и руку пружи.
Није битна која је боја, битно је да је раса твоја.
Да нема поштовања, не би било света, срушила би се свака планета.
Слога, мир и љубав нек у свима влада, то је хармонија права.

Толеранција доноси добро свима!
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30
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30
Међународном такмичењу "Математика без граница"
31
Бонтон у одељењу 8-1
32
Пројект о предрасудама одељењу 8-1
33
Дан планина
33
Сарадња са МФК
34
Радионица Countdown Masters
34
Kвиз "Знаменити Срби"
35
Коференција Задругара у Београду
36
Лителарани радови
37
Ликовни радови поводом дана школе
37
Приредба поводом Дана школе
38
Промоција часописа Нови Батаљонац
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Радионица Countdown Masters-двојезична одељења
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Награђни ликовни и литерарни радови поводом дана здраве
41
хране
Новогодишња продајна изложба ППП
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Новогодишња продајна изложба III разред
42
Новогодишња продајна изложба старији разреди
43
Урашавање хола школе
44

Доста смо радили у децембру!!
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Дан борбе против сиде
(1.12.2021)
Данас је у амфитеатру наше школе обележен Дан борбе против сиде у сарадњи
Ученичког парламента и Вршњачког тима предавањем ученика на тему грађе вируса ХИВ-а,
разлике између хив-а и сиде, како се вирус преноси, а како се не преноси, како се врши
тестирање на хив, као и који су симптоми хив-а. Након предавања ученици Вршњачког тима
направили су и поделили црвене траке као симбол борбе против сиде.

Пројект о животињама -What's in the pond/forest/jungle...?
(3.12.2021)
Ученици трећег разреда радили су пројекте о животињама на енлеском језику на тему
What's in the pond/forest/jungle...? Пројекат је садржао корелацију енглеског језика, природе и
друштва и ликовне културе. Најлепши радови су изложени у главном холу школе.
Наставница енглеског језика Тања Радовић
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Међународно такмичење "Математика без граница"
(10.12.2021)
Међународна математичка олимпијада је најважније и најугледније такмичење из
математике у Европи. Ове године учешће међу четири основне школе у Србији, на предлог
министра спољних послова Николе Селаковића, имала је и наша школа.
На олимпијади је учествовало 10 ученика од 5. до 8.
разреда и то: ученик петог разреда Алекса Радосављевић,
ученици шестог разреда Страхиња Симоновић, Стефан
Драгојевић, Новак Ђоковић и Владимир Вучинић, ученица
седмог разреда Искра Васиљевић, ученици осмог разреда
Милан Максимовић, Константин Божић, Душан Вуловић и
Душан Луковић.
За 60 минута требало је урадити 20 задатака који су били на
енглеском језику, што значи да би их ученик решио било је
неопходно знање енглеског језика, а наравно и математике.
Како се ради о ученицима из двојезичних одељења,
проблема за решавање задатака није било, па ни резултати
нису изостали. Сви ученици су добили сертификате за
учешће, а посебан и значајан успех - бронзане медаље
остварили су Алекса Радосављевић ученик петог разреда и
Искра Васиљевић ученица седмог разреда.У овом пројекту
учествовали су наставници математике Зоран Дугалић и Ивана Вукотић, као и наставница
енглеског језика Оља Радисављевић. Први круг олимпијаде је успешно завршен, а други је у
јануару 2022.године. Рад, труд и воља одвешће нас у финале у Бугарску.

Браво! Браво!
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Бонтон у одељењу 8-1
(11.12.2021)
Час одељењског старешине на тему Бонтон реализован је у одељењу 8/1. На почетку
часа, ученицима је пуштен краћи филм на дату тему. После кратког увода, разговора и речи
које најчешће користимо, ученици су приступили реализацији часа. Подељени су у шест група
и свака група је имала задатак да опише бонтон у на пример породици, при куповини, у
библиотеци, у школи итд. Ученици су у виду интересантних пројеката представили тему.
На крају часа је представник сваке групе излагао одрађени пројекат. Продукти часа су
сумирани и дат је закључак: “Лепа реч и гвоздена врата отвара".Ученици су веома успешно
одрадили задатак на опште задовољство.
Часу је присуствовао психолог школе.
Одељењски старешина 8/1 одељења, професор енглеског језика, Олгица Матовић

Бонтон је увек у моди!
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Пројект о предрасудама одељењу 8-1
(11.12.2021)
На часу одељењског старешине, урађени су
пројекти о предрасудама.
Ученици су подељени у групе и обрађивали су
предрасуде о народима: Енглезима, Французима,
Црногорцима, Италијанима, Немцима...
После
успешне
реализације
пројеката,
приступили су презентацији истих. Продукти часа су у
виду заједничког пројекта, сакупљени и постављени на
пано у холу школе.
Одељењски старешина одељења 8/1,
професор енглеског језика Олгица Матовић

Дан планина
(11.12.2021)
Дан планина је обележен 11.12. 2021. године изложбом радова ученика у холу школе.
Дан планина посвећен је очувању биодиверзитета планинских екосистема. Ученици су
упознати са угроженим, заштићеним и ретким врстама на планинама на територији наше
земље.
Наставник биологије Ана Јеремић.

Чувајмо планине, да би оне чувале нас!
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Сарадња са ФМГ
Краљево
(14.12.2021)
Кажу да добар тим не треба мењати. МФК је показао отвореност за сарадњу при
одабиру 3Д штампача, као и при обуци тима наставника наше школе за рад на њима. Дивни
млади људи са МФК су нам притекли у помоћ када смо имали мањих недоумица и проблема у
раду штампача. Наставнице Наташа Вуковић и Биљана Ивановић су угостиле студенте МФК и
добиле несебичну помоћ будућих колега.

Учимо једни од других.

Радионица Countdown Masters
(16.12.2021)
По први пут у нашој школи, ученици двојезичних одељења 7-3, 7-4 и 7-5 учествовали
су у радионици Countdown Masters која је организована 16.12.2021. у облику радионице коју
су водиле наставнице Кристина Девеџић и Тања Радовић. У радионици је учествовало шест
група названих по именима биљака и животиња. Ученици су могли да утичу на избор слова
бирајући сугласнике или самогласнике. За решење задатка у првом кругу су имали 90 секунди,
а у другом кругу 60 секунди. Посебно је бриљирала група "Frogs" из 7-5 (Павле Сотиров,
Огњен Срећковић, Алекса Радосављевић и Лазар Спасић која је чак успела да направи и реч
од 8 слова и на крају победила. Група "Butterflies" (Сташа Раденковић, Урош Тимотијевић,
МИона Вукићевић и Мина Секулић) освојили су друго место, а трећа је била екипа "Foxes" из
7-3 (Теа Вукосављевић, Јана Оташевић, Ива Михаиловић и Ања Планојевић). Такомичење је
завршено проглашењем победника и поделом симболичних награда. Планирано је и финале са
другим двојезичним одељењима школе.
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Kвиз "Знаменити Срби"
(18.12.2021)
Ученици шестог и осмог разреда наше школе су узели учешће у квизу "Знаменити Срби" који
се одржао 18.12.2021.године.

Сад је на вас ред да постанете знаменити Срби!
И да се тако и ви нађете у питању неког квиза!
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Представљање Ученичке задруге на коференцији у Београду
"Ученичке задруге-могућности и значај за развој компетенција ученика"
(21.12.2021.)
Ученичка задруга Батаљонци представила се на Првој конференцији под називом"
Ученичке задруге-могућности и значај за развој компетенција ученика" одржаној
21.12.2021.године у хотелу Метропол у Београду. Радови ученичке задруге, модели наставних
средстава и новогодишњи украси израђени помоћу 3Д штампача, побрали су пажњу свих
присутних. Директор школе Марина Вучинић је овом приликом презентовала на тему
"Васпитно-образовна улога задруге" и истакла значај Ученичких задруга на примеру
Ученичке задруге Батаљонци. Презентација је подстрек и помоћ другим школама у Србији
које тек планирају оснивање задруга у својим школама.
Хвала нашим колегама наставницама, члановима 3Д тима, Наташи Вуковић, Биљани
Ивановић и Марији Радосављевић, све три професорке технике и информатике, које су вредно
радиле на проналажењу идеја и изради модела и тиме дале велики допринос да задруга наше
школе побере све речи хвале, почев од министра до појединачних посетилаца.

Вредно радимо! :-)
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Литерарни радови
(22.12.2021.)
После тешког задатка које су наше наставнице српског
имале када су изабрале радове који ће бити награђени на конкурсу
поводом Дана школе, желеле су да дају на значају и осталим
младим књижевним ствараоцима. Како техничке могућности нису
оставиле простора да радови буду објављени у часопису, ови
литерарни бисери су заслужили да буду прочитани јавно. Браво за
све наше младе уметнике!

Талентована
деца! :-)

Ликовни радови поводом дана школе
(22.12.2021.)
Поводом Дана школе, у холу наше школе
је уприличена пригодна изложба ликовних
радова наших ученика. Изложени су наградјени и
похваљени ликовни и литерарни радови ученика
наше школе. Изложба носи битну и важну
поруку о новим идејама, упорности и машти који
мења свет!
Машта и креативност наших ученика не
познаје границе!
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Дана школе
(22.12.2021.)
Обележавање Дана школе за нас представља посебну свечаност. Сваке године се, на
дан 22.12. поносно осврнемо на сва досадашња постигнућа и уз велико дивљење и усхићење,
прелиставамо странице нашег омиљеног Новог Батаљонца. Овогодишњи,девети по реду број,
уредила је Нада Тијанић, проф. српског језика и књижевности у сарадњи са колегиницом
проф. Марином Лончаревић.
У нешто измењеним условима, добродошлицу и захвалност учесницима догађаја као и
свим гостима, пожелела је директорка школе Марина Вучинић. Наша школа јединствено и са
пуно љубави, рада и улагања негује своју традицију дугу 127 година. Та чињеница улива
подстрек и даје нам снагу, да наше Батаљонце припремимо за свет препун знања, образовања
и маште.
Почетак свечаности устоличио је хор, гласовима наших најмађих ученика. Нови
Батаљонац је од стране наших вредних наставника, освануо у свом 9. броју и својом
разноликошћу одушевио присутне госте. Уручене су награде поводом Дана школе,
најталентованијим ученицима, који су својим радовима освојили прво место на овогодишњем
конкурсу. Печат овом догађају, допринела је приредба осмишљена поводом 60 година од
доделе Нобелове награде Иви Андрићу. Просторија школског амфитеатра одједном је постала
уметничка позорница. Ученици су у свом пуном сјају заблистали како сценским наступима,
тако и вештинама лепог говорништва. У појединости живота и стваралаштва нашег нобеловца
Ива Андрића, уводили су нас наратори. Својим беспрекорним плесним корацима у балетској
занесености, Аска је заиграла своју омиљену игру. Уметност је поново очарала задивљене,
радознале очигледалаца, док су се на сцени прожимале игра, глума, музика и рецитал.
Нобеловски дух ширио се просторијом, својим дубоким мислима о пролазности, животу,
стваралаштву и борби. Из тамнице је проговарао дубок глас везира Јусуфа. Овације су
навирале са свих страна. Посебну захвалност за одушевљењем ове приредбе дугујемо
ученицима 8. разреда, али најпре, наставницама српског језика и књижевности Аници
Вучинић и Наталији Балтић које су, великим трудом и посвећеношћу, сваки детаљи осмислиле
до савршенства. У духу вечите Андрићеве инспирације – мостови, Батаљонци настављају да
својим талентима и знањима инспиришу и мењају свет.
„Тако, свуда у свету, где год се моја мисао крене или стане,
наилази на верне и ћутљиве мостове, као на вечиту и вечно
незасићену људску жељу да се повеже, измири и споји све што
искрсне пред нашим духом, очима и ногама, да не буде дељења,
противности ни растанка.“ (Иво Андрић)
Ана Миловановић, професор приправник
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Промоција часописа Нови

Батаљонац
у претходној години, почев од медијског
представљања

ОШ

„IV

краљевачки

батаљон” у Просветном гласнику и
У

оквиру

свечаности

поводом

обележавања Дана школе 22. децембра
2021. године одржана је и промоција
новог броја школског часописа Нови
Батаљонац.

Уводну

реч

је

имала

директорка школе Марине Вучинић, која
је поздравила присутне госте, запослене,
ученике школе као и њихове родитеље и

Политици,

реновирању

школске

библиотеке и богаћењу библиотечког
фонда,

оснивања

Ученичке

задруге

„Батаљонци”, представљања резуултата
рада задруге као и учествовање на Сајму
задругарства
препознато

у
од

Београду,
стране

што

је

Министарства

просвете, науке и технолошког развоја.

захвалила им се на несебичној подршци и
сарадничком односу који је у претходној
години

резултирао

изузетним

постигнућима.
Овогодишњи
часопис, девети
по реду,
представила је
наставница
српског језика
и књижевности Нада Тијанић.
Она је изразила задовољство и захвалност
због указаног поверења што је била
главни и одговорни уредник новог броја
Новог Батаљонца. Часопис даје увид у
разноврсне активности предузете у школи

Школа

је

одувек

ишла

укорак

са

захтевима времена и била и иноватор на
многим пољима, те су у часопису
представљени и дрон, сарадња са научним
центром из Крагујевца, 3Д штампач, као и
нови предмет Предузетништво.
Наши

ученици

у

школи уче да негују
праве вредности и на
пригодан

начин,

уз

помоћ

наставника,

обележавају међународне и светске дане.
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Наши

пријатељству са Школом. − Уважити децу

ученици у

и одвојити време за разговор са нашим

школи уче

најмлађима је заиста драгоцено, истакла је

да

негују

Нада Тијанић на представљању часописа.

праве

Наша школа веома води рачуна о заштити

вредности и на пригодан начин, уз помоћ

животне средине и ове године јој је

наставника, обележавају међународне и

продужен статус еко-школе и у часопису

светске дане. Такође, истакнути су неки од

су приказане неке од активности. Такође,

успеха и награда које су наши ученици

представљени су и спортски успеси,

освајали у претходној години. Поносни

ученички радови са конкурса поводом

смо што се рад наших ученика и

Дана школе, као и смешне стране у којима

наставника препознаје и награђује.

посебно уживају најмлађи.

Посебно

место

у

На крају, Нада Тијанић се захвалила свима

заузимају

који су помогли да часопис буде у оваквом

активности којима се

облику, а посебно читаоцима Новог

обележава

Батаљонца, због којих часопис и постоји.

часопису

Дечија

недеља.

Посебну

захвалност

дугујемо

Школској

управи

Марина Лончаревић, наставница српског

Краљево и градоначелнику Града, др

језика и књижевности

Предрагу

Терзићу,

на

несебичном

И то није све!
О свему осталом читајте у Летописима школе. 8-)
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Радионица Countdown Masters
(23. 12.2021.)
Ученици двојезичних одељења осмог разреда учествовали су у првом кругу слагалице
на енглеском језику Countdown Masters 23.12.2021. Организовани у седам група од по четири
ученика, такмичари су показали завидну вештину формирања речи па чак и оних од седам и
осам слова. Савршена интернет апликација, такмичарски дух, a пре свега забава обележили су
атмосферу ове радионице коју су сараднички извеле наставнице енглеског језика Олгица
Матовић и Тања Радовић. Најкреативнији победници били су чланови мешовите групе
Вукашин Мушикић и Јован Тијанић из 8-1 и Андрија Стефановић и Огњен Чоловић из 8-2. За
прво место добили су симболичне награде и аплауз жирија који су чинили ученици Алекса
Ћировић, Сташа Раденковић и Сергеј Јанић. Планирано је и финале које ће се одржати у
другом полугодишту.
Тања Радовић, проф. енглеског језика

Награђени радови наших малих и великих уметника
(23.12.2021.)

Октобар - месец здраве исхране 🍎
Наши мали и велики уметници, награђени на ликовном и литерарном конкурсу, поводом
здраве исхране, здравих зуба и подршке дојењу.
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Новогодишња продајна изложба ППП
(28.12.2021.)

Новогодишња продајна изложба трећаци
(29.12.2021.)
Дана, 29.12.2021.год.,одржана је традиционална новогодишња продајна изложба ученичких
радова.На штандовима је било креативних ,разнобојних децјих радова,разних посластица,а за
штандовима насмејани и весели ђаци. Слике говоре све.
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Новогодишња продајна изложба старији разреди
(29.12.2021.)

Мало се и зарадило…
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Новогодишње украшавање хола школе
(24.12.2021.)
Као и годинама уназад хол наше школе за све свечане дане обуче ново рухо. Тако се у
сусрет Новој години хол школе претвори у мало новогодишње царство. Украшавање је
осмислила и реализовала наставница ликовне културе Јасмина Тонић, а од велике помоћи су
били ученици осмог разреда и домар школе Стефан.

СТИЖЕ НОВА ГОДИНА, А ОДЛАЗИ СТАРА!
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ЈАНУАР 2022.
Јануар 2022. године
1.

27.1.2022.

2.
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3.

3.2.2022.

Додела Светосавске награде и пријем код градоначелника
Други круг Математичке олимпијаде Бугарске "Математика без
граница"
Литерарни конкурс поводом школске славе Светог Саве

страна
46
47
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У јануару је све у знаку Светог Саве!
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Додела Светосавске награде и пријем код градоначелника
(27.1.2022.)
Дана 4.1.2022.године, на седници Наставничког већа, ученик 8/1 одељења, Константин
Божић, изгласан је за добитника Светосавске награде. Постигнути успеси, награде,похвале са
такмичења, су га кандидовале за ту награду.
На Дан Светог Саве,2 7.1.2022., на скромној свечаности школске славе, Директор школе,
Марина Вучинић је доделила ученику Константину Божићу, ученику 8/1 одељења, књиге, као
пригодну награду за труд и залагање,као и постигнуте резултате.
У свечаној сали Скупштине града Краљева, 28.1.2022.године, уприличена је додела
награда у присуству Градоначелника, начелнице Школске Управе, директора школа,
наставника, ченика и њихових родитеља. После уводних речи од стране градоначелника, свим
ученицима основних и средњих школа на територији града Краљева, додељене су књиге.
Порука са скупа је да наставе да следе пут Светог Саве, и да се само марљивим трудом и
радом, резултати нижу.
Одељењски старешина 8/1
Олгица Матовић

Свети Сава је наш светионик за
будућност!
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Други круг Математичке олимпијаде Бугарске "Математика без граница"
(31.01.2022.)
Ал᾿ је крепка воља моја, што ме ноћас вама води
Да посветим живот роду, отаџбини и слободи...
Други круг Математичке олимпијаде Бугарске "Математика без граница" одржан је у
нашој школи 31.01.2022. Десет ученика старијих разреда такмичило се за пласман у финале.
Они ученици који освоје две медаље у три круга овог такмичења ићи ће у Софију у финални
круг овог међународног такмичења из математике. Тестови се састоје од по 20 задатака на
енглеском језику и обухватају све области које се изучавају у старијим разредима.
Терминологија на енглеском језику је у првом кругу представљала проблем, јер је то био први
сусрет са математичком терминологијом, али сада је већ било много лакше. Задаци који треба
да се реше нису лаки, али за праве љубитеље ове науке веома су изазовни и занимљиви.
Већина такмичара је из двојезичних одељења тако да ужива у примени енглеског језика. За
сада бронзане медаље имају Искра Васиљевић 7-5 и Алекса Радосављевић 5-2. Очекујемо
резултате другог круга и надамо се новим медаљама. Уз свестрану помоћ наставника
математике и енглеског језика, ово такмичење представља врхунац рада наших најбољих
математичара и поред коришћења два предмета заједно, даје наду да посетимо нова места и
промовишемо своје знање ван граница Србије. Наравно, ова олипијада пружа и шансу да се
научи нешто ново и продуби жеља за новим сазнањима као и љубав према овој науци.
Тања Радовић, проф. енглеског језика.

„Ми се не бојимо, учимо да бројимо“!
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Литерарни конкурс поводом школске славе Светог Саве
На овогодишњем конкурсу који расписују Друштво за српски језик и књижевност Краљево
и Подружница Друштва за српски језик и књижевност Врњачка Бања поводом школске
славе Светог Саве, наша ученица шестог разреда, Дорис Најдановић, освојила је друго
место. Ученице Дуња Ђоровић, V/5 и Јана Оташевић, VII/3 похваљене су за учешће. Све
ученице су добиле похвалнице и књиге значајних српских књижевника. Честитамо
награђеним ученицама и радујемо се њиховом успеху!

Браво за Јану, Дуњу и Дорис!
Само напред!!!
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Посета министра просвете, науке и технолошког развоја Бранка Ружића
(11.02.2022)

Први потпредседник Владе Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја
Бранко Ружић био је у посети нашиј школи.
Министар се протоколарно упознао са члановима одбора за дочек, и заједно са
градоначелником и начелницом Школске управе Краљево обишли школу и присуствовали
једном од часова. Након обиласка министар је дао изјаву за локалне и републичке медије.
Министар је истакао задовољство што има прилку и да посети школу која је једна од најбољих
у Србији. Нагласио је иновације које школа редовно уводи и реализује кроз наставу, као што
су ученичка задруга, употреба дрона, штампање на 3Д штампачима и тзв. двојезична настава,
на српском и енглеском. Минисар је рекао д наша школа може да буде пример добре праксе
другим школама широм Србије, због чега смо веома поносни..
Н.В.

Министар лично!
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Међународно такмичење из енглеског језика "Hippo“
(11.2.2022)
После две године паузе, ученици ОШ "IV краљевачки батаљон" 11. марта 2022.
учествовали су у прелиминарном кругу најпознатијег међународног такмичења из енглеског
језика "Hippo". По први пут, имали смо и учеснике најмлађе категорије Little Hippo y којој се
такмичило 28 ученика, док се за категорију Hippo 1 пријавило фантастичних 63 ученика.
Укупно је желело да тестира своје знање енглеског језика 127 ученика наше школе, што је за
сада прави рекорд. У међувремену организатори су изменили садржај такмичења, па се осим
теста читања и слушања у свим категоријама ради и нови део Use of English који и носи
највише поена. Ово реномирано такмичење сада се одржава на свим континентима осим
Северне Америке и сви наставници енглеског језика у школи су задовољни квалитетом
задатака и вредновањем нивоа знања усклађених са CEF-ом. Са нестрпљењем очекујемо
резултате који ће бити објављени на званичном сајту Hippo Competition 2022 када ћемо
сазнати ко иде у полуфинале 7. или 8. априла 2022.
Координатор Hippo такмичења за ОШ "IV краљевачки батаљон"
Тања Радовић

Do you speak English?
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Спорски успех наших ученика
(27.2.2022)
У недељу 27.фебруара на школском првенству уже Србије у Чачку учении ОШ "IV
краљевачки батаљон, а чланови карате клуба "REIKON" Краљево, Сара и Амар Ашими
освојили су три медаље и изборили се за Школско првенство Србије у каратеу.
Честитамо од срца!

Све честитке брату и сестри!
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Дан ружичастих мајица под слоганом
“Испод ружичастог неба”
(28.2.2022)

У нашој школи, у периоду од 21. до 28. фебруара, обележена је недеља Ружичастих
Мајица под слоганом “Испод ружичастог неба” која за циљ има промоцију ненасиља и
ненасилне комуникације, поштовање различитости и промовисање међусобног разумевања.

Тако ми то радимо!!
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наставником историје Мировић Александром
Радионицу "И ми смо жива бића"
Општинско такмичење из Енглеског језика
Сараднички час хемија и техника и технологија
У оквиру тематске недеље Дан шума
Сараднички час биологија и техника и технологија, радионица Хотел за инсекте
Промоција МТШ „14. октобар“ Краљево
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Час са четвртацима – У сусрет предметној настави са наставником
историје Мировић Александром
(1.3.2022)
Ученици четвртог разреда се полако
припремају за нове изазове који их очекују од
септембра и за сусрет са предметном наставом.
Да би се лакше навикли на нове предмете и
нови начин рада, као и претходних година и
ове смо започели са транзиционим часовима .
Наставник историје Александар Мировић је
заједно са ученицима VI разреда одржао час "
Живот у доба Немањића" ученицима IV
разреда. Ученицима је било занимљиво ,
уживали су у предавању наставника, али и
старијих другара.

Истрорија је сведок времена!
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Радионица "И ми смо жива бића"
(1.3.2022)
Ученици одељења IV-4 упознати су са предметом биологија, кроз радионицу "И ми смо
жива бића". Кроз бројне експерименте открили су да биологија поред животиња, биљака,
гљива проучава и жива бића која су микроскопски ситна. Посматрали су праживотиње, алге,
бактерије, квасце, плесни и открили чудесан микросвет. Ученици су имали прилику да
погледају и микроорганизме који се налазе на њиховим мобилним телефонима - узорак узет
брисом.
Наставник Јеремић Ана и ученици 7/3 Николина Јелић, Андреа Павловић и Матеја Марковић

И ја сам живо биће! :-)
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Општинско такмичење из Енглеског језика
(5.3.2022)
У суботу, 5.3.2022. године, одржано је општинско такмичење из Енглеског језика у ОШ
„Светозар Марковић“. Из наше школе, право на ччешће имало је шест ученика. Такмиче
почело у 12 часова и тест је рађен сат времена. Од шест ученика, пет се пласирало на окружно
такмичење и то:један ученик је освојио сруго место, четири треће место. Није било ученика
који је освојио прво место. Ученица Неда Остојић је освојила 2. место, из одељења 8-5 а
ученици на 3.мести су Консантин Божоћ и Борко Мачужоћ из 8-1, Огњен Чоловић из 8-2 и
Сара Родић из 8-4.
Честитке ученицима!
Професор енглеског језика Олгица Матовић

We love the English language!
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Сараднички час хемија и техника и технологија
У оквиру тематске недеље Дан шума
(24.03 2022)
Дана 24.марта у одељењу 5-1, у оквиру тематске недеље дан шума, одржан је
сараднички час. По плану и програму технике и технолије је била наставна јединица
Технологија производње папира, тако да се уклапала у тематску недељу. Дошли смо на
идеју да повежемо процес фотосинтезе и стварање целулозе и производњу папира од целулозе,
али и његову рециклажу.
Час је започет асоцијацијама, чијим решењем су ученици упознати са наставним
једеницима о којима ће бити речи, а то су папир и фотосинтеза. Ученици су подељени у три
групе и бодовани су њихови одговори.

Затим је наставница хемије објаснила процес фотосинтезе, који је врло сликовито приказан
кроз презентацију.

Након овога, ученицима је приказан филм о производњи папира, који показује пут
производње од развоја целулозе и сече дрвета, преко свих етапа у производњи папира.
Публика је пажљиво слушала и гледала филмове о поступку добијања паира, као и о
рециклажи папира. Са посебним освртом на рециклажу папира, подкрепљено подацима о
значају рециклаже и о уштеди енергије, а све у циљу очувања животне средине
58

Након приказивања филмова, наставили смо са квизашким активностима, током којих су
уеченици упознати са занимљивим чињеницама везаним за производњу, употребу и
рециклажу папира. Током овог дела часа ученицима је понуђен одговор, а на њима је било да
дају своје мишљење да ли је прави одговор више или мање од понуђеног.

Наставнице, ауторке и реализаторке часа
Наташа Вуковић, проф. технике и информатике
Светлана Керечки, проф. хемије
Биљана Ивановић, проф. технике и информатике

Е баш је било занимљиво! :-)
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Сараднички час, радионица - Хотел за инсекте

(25.3.2022)
Реализован је сараднички час технике и технологије и биологије поводом Дана шума у
виду радионице – „ Хотел за инсекте“, 25.3. у одељењу 5/3.
Ученици су упознати шта су хотели за инсекте, какав је њихов значај за инсекте и за човека,
зашто их треба поставити у близини башта и воћњака. Хотел за инсекте је за корисне инсекте,
да се повећава број инсеката опрашивача, да уништавају штеточине у баштама, да се
употребом хотела за инсекте смањи потреба за прскањем воћа или њихових башта. Истакнуто
је да када поставите хотел за инсекте у близини своје баште или воћњака добија се боља
биолошка контрола штеточина и враћа се равнотежа екосистему. Јесен и пролеће су најбољи
периоди за постављање хотела за инсекте, јер су они тада у покрету и траже место за
скривање, хибернацију или прављење гнезда.
Након упознавања са улогом хотела за инсекте, ученици одељења 5/3 подељени су у три групе
и уз помоћ наставника направили су три хотела за инсекте. Хотели за инсекте изложени су у
кабинету технике и технологије.
За израду хотела користили су: гранчице, кору дрвета, картон, лишће, камен, део блока,
трску....
Наставници који су присуствовали часу: Оља Радосављевић, Милица Ђорић.
Наставници
Наташа Вуковић
Ана Јеремић
Биљана Ивановић
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Ал ће бубице да уживају! :-)
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Промоција МТШ „14.октобар“ Краљево
(29. 3. 2022)
Наша школа 29.марта 2022.године угостила је школски тим за промоцију Машинске
техничке школе „14.октобар“из Краљева. Ученици осмог разреда су имали прилику да се
упознају са образовним профилима и активностима ове школе кроз кратак промотивни филм.
Школски промотивни тим је упознао ученике са следећим профилима: руковалац
грађевинском механизацијом, оператер основних грађевинских радова, механичар моторних
возила, модни кројач, оператер машинске обраде, бравар заваривач, машински техничар за
компјутерско конструисање, техничар за компјутерско управљање (CNC машина),
архитектонски техничар и геодетски техничар-геометар, стављајући акценат на дуални модел
образовања. Ученици су постављали додатна питања, а чланови тима су им пружили додатне
информације у вези са образовним профилима и дуалним моделом образовања.

Дошло време да се размишља о средњој школи!
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Републичко такмичење из физике
(8-10.4.2022)
Част да буде домаћин републичког нивоа
такмичења из физике за ученике основних
школа ове године припала је нашој школи,
ОШ „IV краљевачки батаљон”. Такмичари и
њихови пратиоци су пристигли у наш град у
поподневним часовима 8.априла и били су
смештени у хотелима, како у Краљеву, тако и
у Врњачкој Бањи.
У суботу, 9. априла, такмичење је свечано отворио хор
ученика под вођством наставице музичке културе Јелене
Димитријевић, песмом Никола Тесла, чији је аутор
наставница наше школе Наташа Вуковић, проф.технике и
информатике. Градоначелник Краљева, др Предраг Терзић,
је поздравио ученике, честитао им на досадашњем успеху и
пожелео им срећу на такмичењу. Ученицима, родитељима,
као и наставницима физике из целе Србије обратила се
директорка ОШ „IV краљевачки батаљон”, пожелевши
добродошлицу свима и изразивши задовољство што је
школа домаћин чак три такмичења.
Директорка Марина Вучинић је истакла како сви ученици треба да буду поносни на себе и
свој успех и да наставе да шире своја знања која ће једног дана употребити за добробит свих
нас.
Захвалност Министарству просвете, науке и технолошког
развоја као и Друштву физичара Србије на указаном
поверењу да краљевачка школа буде организатор једног од
најмасовнијих такмичења изразила је руководилац
Школске управе Краљево Бојана Маринковић.
Ученицима се обратио и представник Друштва физичара
Србије и председник комисије за такмичења основних
школа проф. др Мићо Митровић изразивши срећу што је
велики број талентованих ученика за физику и
поздравивши будуће колеге и колегинице.
На
такмичењу је
учествовало
преко
500 ученика основних
школа са територије
Републике Србије. У
ОШ „IV краљевачки
батаљон” вишеструко
талентованим
ученицима био је
омогућен излазак и на окружна такмичења из хемије и
српског језика, који су се одржавали тог дана.
64

Као добри домаћини потрудили смо се да наши гости уживају у
лепотама града, али и у свечаности поводом затварања такмичења.
У краљевачком биоскопу „Кварт” присутни су уживали у изведбама
бивших ученика наше школе – вокалног солисте Милице Бошковић
и инструменталног солисте Реље Јаковљевића.
Гости су уживали у посебном угођају – представи поводом шездесет година откад је Иво
Андрић добио Нобелову награду, коју су припремили вредни ученици и наставници ОШ „IV
раљевачки батаљон”.

Директорка школе Марина Вучинић је поздравила госте и уручила захвалнице пријатељима и
сарадницима школе који су допринели успешној
организацији Републичког такмичења из физике –
Министарству просвете, науке и технолошког развоја,
помоћнику министра просвете, науке и технолошког
развоја за предшколско и основношколско образовање
др Милану Пашићу, градоначелнику Краљева др
Предрагу Терзићу, председнику општине Врњачке Бање
Бобану Ђуровићу, руководиоцу Школске управе
Краљево Бојани Маринковић и представнику Друштва
физичара Србије проф. др Мићу Митровићу. Посебну
част указао нам је помоћник министра просвете, науке и
технолошког развоја за предшколско и основношколско
образовање др Милан Пашић који је честитао ученицима
на успеху, изразивши задовољство што су млади у Србији
заинтересовани за науку и истакавши да Министарство
просвете, науке и технолошког развоја улаже у
образовање младих, јер је то сигурна инвестиција у бољу
будућност. Др Милан Пашић је уручио награде најбоље
пласираним такмичарима.
Поносни смо што смо били домаћин овако великог такмичења, као и на ученике наше школе
који су постигли задивљујуће резултате. Срећни смо и што се можемо похвалити да нам је
указано поверење да будемо домаћини и Државног такмичења ученика основних школа из
математике 14.маја ове године.
Марина Лончаревић, проф.српског језика и књижевности
Велика обавеза и велика част!!
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Велики успех ученице Саре Родић одељења 8/4 на
републичком такмичењу
из енглеског језика одржаног у Београду
(8.4.2022)
Дана 08.05.2022.године одржано је републичко такмичење из
енглеског језика. Такмичење се састоји из писменог и усменог дела испита. Ове године,
домаћин такмичења била је основна школа ``Павле Савић`` из Београда. Такмичило се 300
деце из целе Србије. Уколико се положе сва три дела писменог испита, првих 15 ученика се
прозива на усмени део испита. То говори о тежини такмичења које је у рангу полагања
пријемног испита на факултету.
После прегледаног писменог дела теста,17 ученика се квалификовало за излазак на усмени део
испита. Пошто до сада углавном деца из нашег округа нису прозивана на усмени, успех је
утолико већи. Ученица Сара Родић је, после завршеног усменог дела испита остварила
фантастичан резултат, освојивши 5.место.Тиме је први ученик у четврт века дугој пракси, која
је постигла висок резултат на републичком такмичењу из енглеског језика за основне школе.
Ученица је иначе била и финалиста такмичења из енглеског језика Hippo 1, пре три године.
Осим ученице Саре Родић из одељења 8/4,учешће на републичком такмичењу је узео и ученик
Огњен Чоловић из 8/2 одељења.
Ученицима честитамо на постигнутим резултатима и желимо им пуно успеха у даљем раду!
Професор енглеског језика
Олгица Матовић

ЧЕСТИТАМО!
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Читалачки маратон – кад књиге говоре, забава је загарантованa
(12-21.04.2022)
У месецу који слави књигу и значај читања и књижевности, након двогодишње паузе, у нашој
школи организован је Читалачки маратон „Батаљонци књигољупци”. Манифестација је
осмишљена као својеврсни празник за ученике који су посвећени читаоци и реализована је
током две недеље, 12−21. априла 2022. године Програм је био подељен у два дела – прве
недеље имали смо част да угостимо неке од најзначајнијих писаца и песника за децу: Јовицу
Тишму, Срђана В. Тешина, Драгану Младеновић и Милоја Радовића. Амфитеатар ОШ „IV
краљевачки батаљон” сваког дана био је испуњен осмесима, радозналим питањима и
узбуђењем малишана који су могли да питају госте све што их занима, а што је побудило
њихову пажњу током читања.

Чула су се тих дана домишљата питања, интересантна запажања, шале и догодовштине, а да ти
разговори били занимљиви и инспиришући, како за писце тако и за ученике, потрудио се
краљевачки песник и писац Дејан Алексић, који је водио програм.
У сусрет Светском дану књиге који се обележава 23. априла, ученици учесници Читалачког
маратона на најбољи начин обележили су овај значајан датум. Друга недеља манифестације
била је такмичарског карактера. Можемо се похвалити да је ове године учествовао највећи
број ученика, њих 238. Учествовали су ученици свих разреда, од првог до осмог разреда,
показујући да је за читање увек право време и да добра књига пронађе пут до читалаца. Било
је задовољство видети како вредни ученици негују тимски дух, развијају комуникацију,
размењују идеје и испољавају креативност кроз мултимедијалне презентације, видео-снимке,
скечеве, драмске приказе... Последњи део такмичења био је у форми квиза који је тестирао, не
само знање поводом прочитаних дела, већ и брзину, сарадњу, прецизност, али и знања из
књижевнотеоријских појмова.
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Најбољи тимови су: Пчелице (I-3), Звездице (II-4), Змајеви (III-5), Уметнице (IV-5), Феникс
(V-4), Музичари (VI-6), Маратонци (VII-5) и Друштво мртвих песника (VIII-2). Ученици из
првопласираних тимова биће награђени екскурзијом у Андрићград.
У данашњем свету технологија и дигиталне револуције чини се да за књигу нема места, али
ова деца су показатељ да је књига и сада, као и увек, непревазиђени извор знања и забаве!
Марина Лончаревић, проф. српског језика и књижевности

И за читање је потребна кондиција! :-)
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Читалачки маратон
(15.4.2022)
Колико је ово наше Краљево богато! То богатство се 15.4.2022. саставило на једном месту.
Место радње: Амфитеатар ОШ „ IV краљевачки батаљон, време:12 часова, ликови: први писац
Милоје Радовић, други писац >Дејан Алексић, ученици млађих разреда наше школе и
учитељи. Тема: Сусрет са писцем Милојем Радовићи љегова књига „Кухњске приче“.
Повод:Читалачки маратон „Батаљонци књигољупци“. Порука:Кухиња је веома ваћно место у
кући. Ученицима наше школе је, увек насмејани Милоје Радовић, представио своју књигу која
је једна од књига коју деца припремају за поменути маратон.Колико су деца уживала види се
на фотографијама, а видно задовољство се видело и на пишчевом лицу. А право богатство и
задовољство се осетило у сваком кутку наше школе.

Мора се почети у ранијем узрасту!
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Квиз „Маратонци књигољупци“
(22.4.2022)
Каже се најмлађи,најслађи! Па то су и
показали.На самом почетку овогодишњег
читалачког
маратона
"
Батаљонци
књигољупци" презентацијама, глумом и
учешћем у квизу су нам се представили
прваци наше школе. Представили су се кроз
11 тимова. Било је ту Звездица, Лептирића,
Пчелица,
Мозгалића,
Цилетових
помоћника... Показали су да су пажљиво
читали књиге "Циле,размажено пиле",
Јовице Тишме и "Кухињске приче", Милоја
Радовића. У квизу су показали одлично
знање па је жирију било тешко да одлучи
победнике.
Сви су били одлични, само су "Лептирићи" и "Пчелице" биле за нијансу бољи. Освојили су
прва два места. Немогуће је описати атмосферу која је владала све време током презентација, а
посебно задовољство свих после проглашења победника.За присутне сви су били победници.

Квиз је прилика дс се одмери знање.
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Републичко такмичење из енглеског језика у Београду
(8.5.2022)
Дана 08.05.2022.године одржано је републичко такмичење из енглеског
језика.Такмичење се састоји из писменог и усменог дела испита. Ове године,домаћин
такмичења била је основна школа ``Павле Савић`` из Београда. Такмичило се 300 деце из целе
Србије. Уколико се положе сва три дела писменог испита,
првих 15 ученика се прозива на
усмени део испита. То говори о тежини такмичења које је у рангу полагања пријемног испита
на факултету.
После прегледаног писменог дела теста, 17 ученика се квалификовало за излазак на
усмени део испита. Пошто до сада углавном деца из нашег округа нису прозивана на усмени,
успех је утолико већи.Ученица Сара Родић је, после завршеног усменог дела испита остварила
фантастичан резултат, освојивши 5.место. Тиме је први ученик у четврт века дугој пракси,
која је постигла висок резултат на републичком такмичењу из енглеског језика за основне
школе.
Ученица је иначе била и финалиста такмичења из енглеског језика Hippo 1, пре три
године. Осим ученице Саре Родић из одељења 8/4, учешће на републичком такмичењу је узео
и ученик Огњен Чоловић из 8/2 одељења.
Ученицима честитамо на постигнутим резултатима и желимо им пуно успеха у даљем раду!
Професор енглеског језика, Олгица Матовић

БРАВО!!
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ОШ “ IV краљевачки батаљон“ учесник Erasmus+
пројекта For Life
(13–17.5.2022)
У Словенији, у Цељу, у периоду од 13. до 17. маја
2022.године, екокординатор школе, Сандра Радетић, је
присуствовала првом тренингу за наставнике из Србије, Италије и
Словеније у оквиру пројекта „ Шума-наш целоживотни
учитељ“ (For Life). Више од 30 наставника из све три
земље је имало прилику да размене искуства о
досадашњим активностима у неформалном образовању
о шумама. Екокоординатор Сандра Радетић је
презентовала активности колега наше школе у оквиру
Тематске недеље „Шума“. Презентација је у виду
кратког филма са великим бројем активности ученика
од ППП до осмог разреда, реализованих уз менторство
својих наставника у сарадњи са родитељима и
ангажовањем чланова ВТ и УП школе. Представљање је
било на енглеском језику да бих било разумљиво свим учесницима. Након представљања свих
школа и предшколских установа уследиле су посете Еко школама у Словенији и локалитетима
од значаја а образовање о шумама и климатским променама.
Организована је посета похорске шуме на врху Рогле, на надморској висини од 1517 м.
Шетајући стазом од 1000 метара „Пут међу крошњама“ постоји велики број едукативних стаза
са великим бројем информација о пиродним процесима у шумама, као и начину заштите и
свим ресурсима неопходним врстама за преживљавање и опстанак.
Организовано је дружење на терену у шуми у Цељу, са колегама из националног
Шумског института Словеније. Представљен је нови правац у образовању „Шумска
педагогија“, који подразумева испуњавање образовних стандарда и циљева на теме везане за
шумско окружење.Том приликом је организована посета „Кући на дрвету“,са нагласком да
при њеној изградњи није угрожен шумски екосистем и да је самоодржива.
Посетама Еко-школама и Еко-вртићима из Словеније, учесници су могли да размене
искуства, укључујући примере добре праксе. ОШ „Глазија“ у Цељу; ОШ „27.јули“ у Камнику;
ОШ „Задоброва“ у Љубљани; ОШ „Франц Крањц“ у Цељу; Вртићи и предшколске установе у
Крању, Словенској Бистрици, су установе које су као добри домаћини учесницима дале
прилику да се упознају са њиховим радом и са резултатима сарадње са управљачима шумских
подручја.
Ово дивно дружење у пројекту „For Life“ има посебан нагласак на улогу и значај шума,
на унапређење знања о шумама и управљању на одрживи начин.
Сандра Радетић
Еко-координатор школе
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Републичко такмичење из математике
(14.5.2022)
У нашој школи је 14.маја одржано Републичко такмичење из математике.
Манифестација „Мај месец математике“ обележава се 11 година широм Србије. Ове године
манифестација је, у организацији Подружнице математичара Краљево први пут обележена у
Краљеву. Активности су 13.маја 2022.године реализоване на Тргу српских ратника у Краљеву,
док је део тих активности реализован 14.маја 2022. године, на дан Републичког такмичења из
математике, у дворишту наше школе. Кроз интерактивне изложбе, едукативне игре,
радионице, експерименте, перформансе, забавне мултимедијалне садржаје и изложбене
експонате успешно је промовисана математика, као и образовање. Од рачунаљке и основних
појмова у вези са бројевима, асоцијацијама, квизовима, танграмом, Рубиковим коцкама,
цртаним филмовима са релевантним темама математике, преко алгоритамске шеме у облику
школице, програмирања и микробитова, све до роботике, ученици су привукли пажњу
суграђана свих старосних доба. Учесници такмичења из математике су имали прилике да
након такмичења повезују математику са хемијом, архитектуром, грађевином, физиком и
многим другим научним дисциплинама, али и са свакодневним животом.

Хор трећег разреда са наставницом
Јеленом Димитријевић на свечаном
отварању такмичења

Хвала старим Грцима за ову лепу науку!
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Републичко такмичење из атлетике
(16.5.2022)
У понедељак 16.5.2022.године је на градском стадиону у Краљеву одржано републичко
такмичење из атлетике. Наша школа је имала једног представника - Теодор Јаковљевић 6/3,
који је након освајања 1.места на општинском, окружном и међуокружном такмичењу, освојио
прво место и златну медаљу на републичким такмичењу, дисциплина бацање кугле.

Mens sana in corpore sano!
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Републичко такмичење из српског језика и језичке културе
(16.5.2022)
После двогодишње паузе изазване Корона вирусом, поново смо се у циљу организовања
републичког такмичења из српског језика и језичке културе, а у организацији Друштва за
српски језик Србије и Филолошког факултета из Београда, састали у Тршићу. Тачније
16.5.2022. године, ученици наше школе Искра Васиљевић, 7-5, Вељко Анђелковић, 7-3 и
Искра Жуковски такође из 7-5 пласирали су се ове године на републичко такмичење из језика
и језичке културе. Показали су изузетно знање и још једном потврдили да ни измењени услови
рада не могу да омету најупорније и најбоље. Оличење упорности и успеха показала је Искра
Васиљевић која је освојила друго место на такмичењу, а остали су похваљени за учешће. Све
похвале са ученике, посебно за Искру. Радујемо се новој школској години и ишчекујемо и
спремамо више награда.
Нада Тијанић, професор српског језика и књижевности

Враћамо дугове Вуку Караџићу!
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УЧЕШЋЕ НАШЕ ШКОЛЕ НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ
БИБЛИОТЕКАРА, АРХИВИСТА И МУЗЕОЛОГА (Libraries, Archives and Museums
Conference (LAM), Montenegro, 2022) ОДРЖАНОЈ У НАЦИОНАЛНОЈ БИБЛИОТЕЦИ
„ЂУРЂЕ ЦРНОЈЕВИЋ“ НА ЦЕТИЊУ У ПЕРИДОУ ОД 17-18.МАЈА

Директор школе Марина Вучинић и библиотекар Кристина Девеџић 17. и 18. маја
присуствовале су и излагале на Трећој међународној конференцији библиотекара, архивиста и
музеолога (Libraries, Archives and Museums Conference (LAM), Montenegro, 2022) чија је
овогодишња тема „Библиотеке, архиви и музеји као посредници, креатори и партнери у
подизању културолошке свијести и разумијевања заједнице“ у националној библиотеци Ђурђе
Црнојевић на Цетињу. Конференцију су отворили Мр Драгица Ломпар, директорка
Националне библиотеке Црне Горе и Представник Министарства културе и медија Црне Горе.
Марина Вучинић, директор Основне школе „IV краљевачки батаљон“, Кристина Девеџић и
Ана Гвозденовић, представник Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из Краљева
излагале су рад на тему „ Умрежавање - у ланцу културних и образовних институција“
представљајући нашу школу учесницима треће међународне конференције.
Присутни библиотекари, архивисти и музеолози су имали прилику да се упознају са
активностима и пројектима наше школе који се реализују у сарадњи са Народном
библиотеком „Стефан Првовенчани“, који за циљ имају развијање читалачких вештина код
ученика основношколског узраста. Представници наше школе су учествовали у панел
дискусији на тему„(Ре)конструкција улоге савременог библиотекара:изазови (успешне)праксе,
упознали се са дигиталном културом баштине словенских регија под називом „Камра“ коју су
излагале колеге из Цеља (Словенија), са радом библиотеке и архива Оријенталног института у
Сарајеву, као и са начинима и могућностима учлањења у IFLA (Међународна федерација
библиотечких удружења и институција). Присуствовање Трећој Међународној конференцији
на Цетињу је било веома инспиративно и незаборавно искуство које смо по повратку пренели
колегама са жељом да неке од идеја имплементирамо у свакодневни рад у школи.
Радујемо се наредном сусрету!
Библиотекар и професор језика и књижевности
Кристина Девеџић

Књига је увек добар избор!
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Фантастично путовање у Италију на европско финале Hippo такмичења
(17-19.05.2022)
Поред бугарске олимпијаде Математике без граница, наша школа је ушла и у финале
међународног Hippo такмичења из енглеског језика. Од укупно 125 ученика пријављених за
ово реномирано такмичење које сада покрива скоро све континенте, једанаест ученика је ушло
у полуфинални круг, а ученица одељења 3/4 Анђела Живковић у категорији Little Hippo
пласирала се у европско финале које се одржава у Италији у Лиду ди Језолу. Она је поред
Саре Родић, ученице наставнице Олгице Матовић, која је учествовала пре четири године у
категорији Hippo 1, наш други учесник овог финала.
Учесници овогодишњег полуфинала су били:
Ред.
бр.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
1.
2.

Категорија и ученици
Little Hippo
Анђелија Караичић
Анђела Живковић
Софија Алексић
Hippo 1
Вук Стевић
Наталија Ранковић
Ирина Костић
Ангела Тсарсидоу
Реља Ружић
Hippo 2
Емилија Лазовић
Hippo 3
Павле Сотиров
Ања Сворцан

Раз/одељ.

Наставник

Број
бодова

III/4
III/4
III/4

Тања Радовић
Тања Радовић
Тања Радовић

78,5
76
74,5

IV/4
VI/3
V/3
V/3
V/2

Олгица Матовић
Јелена Николић
Весна Томић Бечки
Весна Томић Бечки
Весна Томић Бечки

78,5
77
77
76
75,5

VI/4

Кристина Девеџић

81

VII/5
VIII/5

Тања Радовић
Олгица Матовић

86
84,5

За Анђелу Живковић ово није било само такмичење. То је уједно био и њен први
одлазак на море. На путовање смо кренули 17.05.2022. да би се испред Арене укрцали у Hippo
аутобус у коме је осим такмичара из Србије било и деце из Северне Македоније, Румуније и
других балканских држава. Анђела и њена другарица из Крушевца Љубица Радовић биле су
најмлађе у аутобусу.
У Италију смо стигли преко Истре у
раним јутарњим часовима и веома брзо
прошли Трст и стигли на наше одредиште.
Hippo Village састоји се од два хотела у
којима су смештени ученици и њихови
наставници и где се одржава већина
активности планираних за ово такмичење.
Одмах пошто смо се сместили, искористили
смо своје слободно време да посетимо
плажу. Била је презна јер сезона још није
почела, али лепа и питома за први сусрет са
морем. Плићак који се протеже далеко поред докова био је топао и мали таласи су се губили у
песку. Стигли смо да видимо рачиће, хранимо галебове, прикупимо шкољке за другаре из
одељења који су другарици припремили чак и џепарац, и наравно, пробали смо да пливамо и
играмо се са Љубицом која је Анђели била цимерка и најбоља другарица. Њихова
конверзација се од почетка одвијала искључиво на енглеском језику јер су оне тако желеле, а
наставиле су и касније када су добиле цимерке из Хрватске.
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Поподне смо присуствовли свечаном отварању и прозивци, а затим су сви такмичари
поново отишли на плажу како би се уз помоћ аниматора који су имали разне игре за њих
упознали једни са другима. Стајали су у два круга и разговарали са сваким новим учеником
на који су наилазили током кратања. Сам амбијент учинио је да ова активност буде право
уживање. Дружење се наставило за вечером, у вечерњој шетњи по граду и касније у соби.
Следеће јутро било је најнапетије јер се тада одржавало такмичење. Буђење, доручак, и
трема брзо су прошли и оно што смо сви желели после такмичења било је да видимо Венцију
која је била близу, али ипак смо морали ићи и пола сата аутобусом и још толико трајектом.
Сунце је обасјавало луку када смо стигли и цео обилазак овог града на води био је нестварно
леп. И шетња тргом Светог Марка, уским улицама и маленим мостовима који су сви били
другачији, поглед на гондоле и старе зграде, унутрашњост цркве и посета ресторану и
сладолед Unicorn, све је било много лепше него што смо очекивали.

Желели смо наравно још времена да проведемо на плажи када смо се вратили у Лидо
ди Језоло, али време је протицало невероватно брзо. Пожурили смо на вечеру па на доделу
награда у Народно позориште. Сви финалисти добили су медаље, а само по један први из
сваке категорије добио је и шансу да се такмичи на светском финалу у Риму у септембру ове
године. Цела свечаност доделе награда била је и стримована на Youtubu, a Србија је освојила
два прва места. У категорији Little Hippo победио је ученик из Албаније.
Сутрадан смо кренули јако рано да би наши другари из Македоније стигли на свој
последњи аутобус из Београда. Задржавање да панорамски видимо Ријеку и Опатију и пређемо
границе учинило је да у Београд стигнемо после 21 сат па смо и ми свој аутобус чекали скоро
до поноћи. Да јој не буде досадно Анђела је певала на енглеском језику и оживљавала своје
доживљаје са Љубицом и две Еме из Загреба и Ријеке. У Краљево смо стигли око 3 ноћу, али
смо доказали да знање може далеко да те одведе и да је стицање знања лепо и занимљиво.
Када се вратила, Анђела је са својим другарицама из одељења била главни актер угледног часа
17.06.2022. организованог за сва одељења трећег разреда. Уз причу на енглеском језику, пуно
фотографија, видеа и потпитања, дочарала је својим вршњацима, учитељима и мами која је
такође била присутна како је њено фантастично знање енглеског језика одвело чак и до мора.
Желимо јој још много оваквих успеха, путовања и радости. Браво Анђела! Good luck!
Тања Радовић, професор енглеског језика

Заспужено путовање!
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Ликовно-литерарни конкурс- Црвени Крст Краљево
(20.5.2022)
Овогодишњи ликовно-литерарни конкурс расписан од стране Црвеног Крста Краљево,
Црвеног Крста Србије под називом ,,Крв живот значи”изнова је подстакао ученике наше
школе да се путем ликовног, литерарног и медијског формата креативно изразе и својим
маштовитим радовима подсете на важност хуманости, солидарности и спремности да се
помогне другоме.Поштујући прописане пропозиције за ученике по узрасним групама у
ликовном, литерарном и видео формату, постигнути резултати конкурса на локалном нивоу
су:
Ликовни радови од I-IV разреда:
1.место - Петра Куљача III5,ОШ,, IV краљевачки батаљон”(учитељица Ана Николић)
3.место Лана Младеновић I3, ОШ,, IV краљевачки батаљон”(учитељица Славица Павловић).
Литерарни радови од I-IV разреда:
2.место - Урош Савићевић I3, ОШ,, IV краљевачки батаљон"(учитељица Славица Павловић).
Мотивациони видео спот, I3 одељење ОШ,, IV краљевачки батаљон"(учитељица Славица
Павловић).
-Овим спотом ученици приказују поруку о спашавању живота под слоганом:,,Живети, живетилепо је живети",Душан Радовић
С поносом истичемо да су наши ученици својом креативношћу, маштом и аутентичношћу
показали како доћи до запажених резултата, уједно негујући заједништво унутар одељењске
групе.
Највећа награда, поред оних материјалних које ће оплеменити и функционално побољшати
изглед наше учионице,јесте њихово задовољство и прилика да учествују у заједничким
активностима које су им донеле колективни успех. На свечаном уручењу награда у
Скупштини Града Краљева стигла је вест о награђивању на националном нивоу, где су наши
ученици освојили следећа места:
2.место одељење I3 за мотивациони видео спот; 3.место ученица Петра Куљача за ликовни
рад.
То нас покреће и подстиче на учешће у неким новим активностима!Честитамо награђеним
ученицима и захваљујемо свима који нас подржавају и помажу у низању успеха.
Учитељице Славица Павловић и Ана Николић

Мали велики цртачи!
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Републичко такмичење из географије
(29.5. 2022)
У недељу 29. маја 2022. на Географском факултету у Земуну одржано је Републичко
такмичење из географије.Велики успех на такмичењу постигао је ученик 7. разреда
Димитрије Мајсторовић освојивши 1. место са укупно 98 бодова. Честитамо ученику за
показано знање и оствареном резултату!
Наставница географије, Мила Вукомановић

Врло интересантан дечак!
Честитамо!
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ЗНАЊЕМ ДО УСПЕХА
(2.06.2022)
И

ове

године

прославили смо Дан
успешних ученика и
наставника,
манифестацију

која

се

већ

обележава

осамнаест година. У
четвртак, 2. јуна, школско двориште ОШ „IV краљевачки батаљон” било је позорница на којој
су се представили најуспешнији ученици наше школе који су освојили награде на различитим
нивоима такмичења из свих предмета, награђени на литерарним и ликовним конкурсима, као
и најбољи спортисти који су освајали награде и медаље на
спортским надметањима у претходној школској години.
Поносни смо што је ове године било преко триста награда, за
56 наставника и 165 ученика!
Директорка школе, Марина Вучинић, истакла је труд и
марљивост ученика и наставника који није могао проћи
незапажено и да су ученици својим резултатима на набољи
могући начин представили школу и град. Ученици и
наставници су награђени пригодним наградама – књигама, а
спортисти и спортским лоптама.
Програм је био осмишљен и да покаже активности у нашој
школи који се тичу учења језика и двојезичне наставе, по којима је наша школа и јединствена.
Ученице двојезичних одељења VI/4 и VI/6 Емилија Лазовић, Нађа Ђорђевић и Елена
Миловановић су рецитовале песме на енглеском језику, а Слободанка Марјановић из VIII/1 на
француском језику.
Искра Васиљевић из одељења VII/5 је ученица која је ове
школске године имала највише успеха на такмичењима и
поред књига и похвала, добила је и златну медаљу за своје
резултате. Такође, Искра је освојила и прво место на
овогодишњем литерарном конкурсу поводом Дана школе,
те нам је приредила посебан угођај поделивши своје
стихове са присутнима.
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На почетку манифестације поздравио нас је хор „Батаљонци”са песмом On écrit sur les murs,
под вођством професорке музичке културе Јелене Димитријевић. Киара Алексић из одељења
IV/2 нас је својом рецитацијом понела на крилима маште, а ученица Јована Пантовић из VIII/1
је композицијом на клавиру показала колика је снага упорности и вредног рада, пошто је
ученица самостално научила да свира клавир.
Професорка музичке културе Александра Поповић је била задужена
за музички део програма и помагала је ученицама Слободанки
Марјановић, Дуњи Раденковић и Тијани Тодоровић из одељења
VIII/1 у припремању вокалних нумера „Чувај моје срце” и „Мени
требаш ти”. За визуелни изглед сцене потрудила се Јасмина Тонић,
професорка ликовне културе. Водитељи програма су били Сара
Родић (VIII/4) и Михајло Зиндовић (VIII/1).
Поносни смо на све наше ученике и честитамо им на свим постигнутим резултатима и
освојеним наградама!
Марина Лончаревић, професор српског језика и књижевности

Ми то тако радимо!
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Светски дан заштите животне средине
(5.06.2022)
ОШ „ IV краљевачки батаљон“ већ дуги низ година обележава Светски дан заштите
животне средине кроз различите акције. Овај дан се промовише у више од стотину држава
широм света кроз различите акције, са идејом подизања еколошке свести. Ове године у
сарадњи са ЈКП „Чистоћа“, Краљево и Одсеком за заштиту животне средине Градске управе
града Краљева, организована је еколошка акција, поводом облежавања 5.јуна.
У градском парку код Дома друштвених, ученици одељења V/5 наше школе у пратњи
одељењског старешине Кристине Девеџић и екокоординатора Сандре Радетић, имали су
прилику да посаде сезонско цвеће на припремљеној цветној површини. Ученици су
приложили сакупљене флаше ПЕТ амбалаже које ће се рециклирати и за узврат добили
мотивационе симболичне поклоне направљене од рециклираног материјала (блокчиће, оловке,
лењире, бојице...)
Циљ ове акције је да ученици на практичан начин примене стечено знање из области
Заштите и унапређења животне средине и да у сарадњи са локалном заједницом пошаљу
поруку широј јавности о значају очувања животне средине. Да на свом примеру, кроз забаву и
игру, покажу да је све лако и изводљиво само када човек постане свестан да као појединац
може учинити много и да никада није касно да се крене са очувањем планете Земље, јер ми
другу немамао.
Сандра Радетић, проф. биологије
Школски координатор Еко школе

Чувајмо животну средину!
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Оnline испит из енглеског језика - British Council
(8.6.2022)
Дана 08.06.2022. двадесет ученика двојезичних одељења 8-1, 8-2, 8-4 и 8-5 добило је прилику
да у просторијама школе online полаже испит за ниво знања енглеског језика који даје British
Council. Испит се састоји од 5 делова: Граматике и вокабулара, разумевања слушањем,
раумевања читањем, писања есеја и усменог дела. Ради се два и по сата и обухвата све
вештине и комплетно знање језика. Надамо се да ће наши двојезични ученици достићи Б1
ниво знања енглеског језика који се иначе достиже током средње школе. Очекујемо резултате
и још кандидата за полагање.
Тања Радовић, проф.енглеског језика

„Енглези“ су баш били вредни ове године!
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Сарадња са градском библиотеком
(9.6.2022)
У Народној библиотеци „Стефан Првовенчани” у Краљеву, 9 .6.2022.године, представљена је
књига за децу „Кухињске песме”, краљевачког песника Милоја Радовића.
Промоцији књиге присуствовали су аутор, пријатељи библиотеке, учитељи, родитељи,
предшколци предшколске установе ,,Олга Јовичић Рита", директор и ђаци наше школе са
задатком да сликовито опишу, отпевају и одглуме стихове које је ,,закувао” песник.
Овог пута част да у промоцији књиге учествују имали су ученици који си на књижевном
маратону ,,Батаљонци књигољуоци”, учествивали у групама ,,Пчелице” (I-3), ,,Хакери” (II-5),
,,Звездице” (II-4) и ,,Лавови” (III-5).

Школа и Библиотека су сестре рођене!
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Искра Васиљевић
НОСИЛАЦ СЕДАМНАЕСТ НАГРАДА И ТРИ МЕДАЉЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ

(10.6.2022)
Искра
Васиљевић
ученица je двојезичног
одељења 7-5 ОШ „IV
краљевачки батаљон“, а
похађа и пету годину
Музичке школе „Стеван
Мокрањац“.
Поред тога што је
кандидат за диплому Вук
Караџић,
Искра
је
вишеструко талентована и
веома успешна и активна
на много поља. У школској
2019/20.години пласирала
се на окружно такимичење
из историје и математике, а
на међународном Hippo
такмичењу из енглеског
језика
учествовала
у
полуфиналу.
У школској 2020/21.години
учестовала је у више
радионица Научног клуба
Центра
за
образовање
Крагујевац,
а
затим
освојила
похвалу
на
републичком такмичењу из
математике и још већи
успех из физике где је
понела прво место на
републичком такмичењу са
освојених фантастичних 99
поена
У овој школској години, Искра Васиљевић је учествовала на Математичкој олимпијади
Бугарске „Математика без граница“ која је организована на енглеском језику и освојила три
медаље у три круга овог међународног такмичења: бронзану, златну и сребрну. На
такмичењима које је организовало Министарство просвете, спорта и технолошког развоја
Републике Србије Искра Васиљевић се ове године пласирала на пет републичких такмичења.
Освојила је прву награду на општинском, трећу на окружноми и учествовала на републичком
такмичењу из математике. Из физике је у овој школској години освојила прву награду на
општинском, прву на окружном такмичењу и другу на републичком такмичењу. Из биологије
је освојила прву награду на општинском и трећу на окружном. Због поклапања датума
републичких такмичења није учествовала на на републичком из биологије. Из хемије је
освојила прву награду на општинском и другу на октужном
88

Поред многобројних награда, треба поменути да је веома активна и у ЕКО клубу и да има
освојено прво место за најбољу ЕКО фотографију и треће за најбољу ЕКО поруку Покрета
горана Србије. Веома је заинтересована за природне науке и похађа додатну наставу из свих
природних наука, учествује у пројектима и угледним активностима као што је било издвајање
ДНК на додатној натави из биологије. Поред тога што свира виолину, Искра веома лепо пева
на француском језику па је учествовала и на школској Евровизији уз велику подршку другова
свог одељења међу којима је омиљена и које представља у Ученичком парламенту школе
У учењу као и свим аспектима ученичког живота потпуно је самостална, самосвесна и
независна. Показује иницијативу у раду и фантастично планира своје време. Постиже да
похађа и Музичку школу „Стеван Мокрањац“ и да се рекреативно бави спортом. Воли да
дискутује и изрази своје мишљење, али није наметљива
Искра је веома успешна и на такмичењима из српског језика. Ове школске године освојила је
трећу награду на општинском и другу на окружном такмичењу из граматике и другу на
републичком, а из књижевности другу награду на општинском и прву на окружном из
књижевности и пласман на државно такмичење. Више пута је учествовала на међународном
Hippo такмичењу из енглеског језика,а већ три године похађа енглески језик по ИОП-у 3 што
је само један од доказа њене комуникативности. Од шестог разреда њено одељење је
укључено у двојезичну наставу на српском и енглеском језику. Истиче да јој је знање
енглеског помогло да лако освоји три медаље на међународној матаматичкој олимпијади на
енглеском језику и радује се одласку у финале у Несебар у Бугарској овог лета. Одлична је и
из француског језика на којем прелепо пева. Члан је Ђачког парламента и веома је способна да
дискутује о проблемима вршњака и активностима у школи. Увек се одговорно односи према
школи, друговима и родитељима. У дневнику су увек све петице, а за сваки проблем у
одељењу труди се да да предлог решења. У еТwinning пројекту “Bullying – a look inside” увек
је међу првима извршавала задатке и помагала осталима.
Искра Васиљевић похађа много више часова додатне наставе и различитих секција него било
који други ученик у одељењу и чак школи. Укупно 17 награда и 3 медаље помогло је и
похађање часова додатног рада. Узима учешће и у школским приредбама најчешће читајући
своје песме за које је такође добијала награде. Бити најбољи ученик у школи није лако. Оно
што је представљало највећи проблем је било пoклапање такмичења из различитих предмета
на свим нивоима па је некада против своје воље морала да се опрости од неког такмичења. Не
жали се да нема слободног времена и учење сматра задовољством. Породица је максимално
подржава, а посебно старија сестра Дарија која је такође носилац бројних републичких
награда и даје јој додатни подстрек и савете. Искрино одељење се поноси што има тако
даровиту и вредну другарицу и радује се њеним успесима. По угледу на њу, још много
ученика одељења 7-5 успело је да освоји запажене резултате на свим нивоима такмичења.
Њени успеси и постигнућа понекад изгледају апсолутно фантастично и недостижно. Она је
понос наше школе и највећи амбасадор знања и свега најбољег што школовање пружа.
Желимо јој много среће и нових изазова на пољу науке, језика и уметности.
Тања Радовић, одељењски старешина

Предодређена да светли!
Наша Искра. 
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Ђак генерације - Успех је путовање, а не циљ
(14.6.2022)
Понос генерације коју је испратила ОШ
„IV краљевачки батаљон“ је темељан приликом
учења, пажљив на часовима, савестан и предан,
самосталан и истрајан - ђак генерације Милан
Максимовић. До тог успеха Милан је дошао
великим трудом и радом, а да се никада није
пожалио да му је нешто тешко или да не може
да уради. Кроз осмех је пратио наставу, ту и
тамо додајући шаљиве коментаре у његовом
стилу. Ведрог духа, свестран, бескрајно
радознао, одговоран и отворен за нова сазнања,
има изузетну моћ запажања и дар да постави
питања на која није увек лако одговорити. Истицао се својом зрелошћу, породичним
васпитањем и позитивном комуникацијом са вршњацима и радницима школе.
Поштен, отворен и искрен, каже шта мисли без устручавања. Својом објективношћу
и одговорношћу подстицао је друге да односе у одељењу посматрају објективно и проблеме
решавају договором. Због тога је био цењен и поштован и међу друговима и међу
наставницима.
Током осмогодишњег школовања имао је различита интересовања, али му је
Математика, као школски предмет, омогућила учешће и награде на разним нивоима
такмичења још од првог разреда. Круна његове љубави према Математици је и учествовање на
Међународној математичкој олимпијади која се одржавала од 30.јуна до 6.јула 2022.године у
Несебару, у Бугарској. Један је од ретких ученика за кога Математика, Физика и Хемија нису
баук. Из ових, али и других предмета, је сваке године освајао бројне награде. Ту су свакако и
оне највеће освојене на републичким тачмичењима. Показао је амбициозност, упорност и
спремност да се бори за своје снове. Један је од најбољих ђака краљевачких основних и
средњих школа, који је од градоначелника града Краљева др Предрага Терзића и руководиоца
Школске управе Бојане Маринковић заслужено добио захвалницу за постигнуте успехе.
Активно је учествовао на разним спортским такмичењима представљјући школу, са
пуно жара, најбоље што може. Математички прецизан и тачан, али исто тако спортски надарен
и спретан, али и емотиван, знао је да публици измами громогласне аплаузе.
Са лакоћом, која је извирала из зрелости и лепог васпитања, и осмехом је решавао све
проблеме које носи школски живот. Посебно је пленила његова скромност и поред безбројних
похвала, диплома, награда и оцена. Управо тај људски квалитет био је скопчан са искреном
дечјом хуманошћу –био је најпоузданији у подршци и помоћи другарима.
Другови и другарице се поносе што је Милан био са њима у разреду и генерацији, а
учитељица, разредни старешина и предметни наставници што су имали част да му предају.
Како, на „Дану успешних“, рече директорка наше школе: “Он је пример који би остали
ученици и будуће генерације наше школе требало да следе“
Верујемо да ће наставити овим путем и у предстојећим средњошколским данима. Из
основне школе, у нове изазове, понеће, надамо се, много лепих успомена и нашу жељу да на
даљем животном путу оствари све своје снове. Његова личност и квалитети су гаранција да ће
Милан и у будућности, бележити успехе и сјајне резултате и да ће му ласкаво звање ученика
генерације ОШ „IV краљевачки батаљон“ бити подстицај да кроз живот корача одговорно и
зрело као и до сада.

Честитке Милану!

Снежана Шашић, проф.раз. наставе
Миланова учитељица
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Спортиста генерације
(14.6.2022)
Вукашин Мушикић, на седници
Наставничког
већа
одржаној
14.6.2022.године, изгласан je за
спортисту генерације.
Вукашин се од малих ногу бави
спортом. Од трећег разреда тренира
кошарку за ОКК Краљево. Он је
постепено
савлађивао
све
кошаркашке потезе и кораке,
редовно је тренирао и успеси су се
низали.
У IV разреду је освојио 2.место у
бацању вортекса, на спортским
играма за младе.
У V разреду је освојио 2.место на
општинском
такмичењу
из
рукомета.
У VII и VIII разреду на
такмичењима
разних
нивоа,
општинским, окружним освојио је
1. и 2. места у кошарци, баскету 3
на 3 и рукомету .
Такође је прошле године на
међународном
такмичењу
у
кошарци које је одржано у
Бугарској, са својим тимом, који је
био једини из Србије, освојио
1.место.
Осим што је најбољи спортиста генерације, Вукашин је одличан ђак, носилац Вукове дипломе,
тако да је поред свакодневних тренинга и утакмица, успевао да изврши све своје школске
обавезе и ваннаставне активности.
Поносни смо што је школу представљао на многим такмичењима и желимо му да и у животу
игра квалитетно, на било ком пољу.
Вукашин је упоран и амбициозан, па се надамо да ће се за њега тек чути у свету кошарке и
спорта.
Олгица Матовић, одељењски старешина 8-1

Честитке Вукашину!
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Никола Тесла спојио српски језик, технику и информатику
(20.06.2022)
Ученици четвртог разреда, са својим учитељима, имали су прилику да 20.јуна 2022.
године у амфитеатру школе присуствују необичном часу, на којем су кроз лик и дело Николе
Тесле, повезани наставни предмети српски језик и техника и технологија, као и информатика,
музичка култура, историја, географија, верска настава, а све спаковано у својеврсни
интерактивни драмски приказ и вршњачку едукацију.
Час су реализовале наставнице Нада Тијанић, проф.српског језик, Наташа Вуковић и
Биљана Ивановић професори технике и информатике. Час може бити намењен настави
сарадничког часа (настава српског језика, техника и технологија и информатика) односно,
великих дешавања где је аудиторијум већи од једног одељења. Дидактичко-методичко
структурирање часа је представљено кроз глуму и представљење наставне јединице из
ученичког угла али под вођством и пратњом наставника, са дидактичким материјаломреквизитима у реалним пропорцијама и минијатурним репликама ради бољег сагледавање
живих патената Николе Тесле.
Између осталог у евалуацији часа педагог је записала:
„У завршном делу часа наставнице заједно са ученицима проверавају да ли су постигнути
циљеви часа, истичу шта је битно и врше кратку рекапитулацију новог сазнања.
Наставници успешно воде ученике кроз процес учења тако да њихови одговори показују да су
разумели шта се од њих очекује и показује флексибилност и спремност да сараднички час
реализује у складу са њиховим потребама и интересовањима.“
На овај начин смо још једном одали почаст великом генију Николи Тесли и пожелели
добродошлицу будућим петацима.
А има ли лепшег начина од песме и игре!?
Наташа Вуковић, проф.техмике и информтике

Тесла- без конкуренције!!!
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Јавни час поводом Светског дана музике
(21.06.2022)
Дана, 21.6.2022. године, поводом Светског дана музике у амфитеатру школе одржан је јавни
час хорова „Мали Батаљонци“ и „Батаљонски“ са инструменталним и вокалним солистима. На
репертоару су се нашле дечје, патриотске, поп песме Ex Yu, као и песме на страним језицима,
џез нумере композиције озбиљне музике.
Амфитеатар школе био је мали да прими све гледаоце који су желеи да присуствују јавном
часу. Атмосфера је била свечана и весела, у празничном духу а са циљем промовисања
музичке културе и уметности уопште. Хоровима и солистима је руководила наставница
музичке културе Јелена Димитријевић.

Ко пева зло не мисли!
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Међународна математичка олимпијада у Бугарској
(30.06.2022)
Батаљонци настављају да
нижу
успехе!
На
Међународној математичкој
олимпијади која је одржана
од 30. јуна до 6.јула у
Несебару
у
Бугарској,
ученици шестог разреда
Стефан
Драгојевић,
Страхиња
Симоновић
и
Новак Ђоковић освојили су
златну медаљу у екипном
такмичењу, док је ученик
петог
разреда
Алекса
Радосављевић
освојио
сребрну медаљу са друга два
такмичара са Малте и
ученица
седмог
разреда
Искра Васиљевић освојила је
бронзану медаљу у тиму са
такмичарима из Румуније и
Малте.
Ученик
Стефан
Драгојевић је као најбољи
ученик такмичар шестог
разреда освојио сребрни
трофеј.

Браво за наше медаљонце!

Јасно је ко је најбољи!
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Пријем најбољих ученика код градооначелника
Захвалнице најбољима од најбољих
Краљево је и овог лета одало признање најбољима од најбољих. Ученици који су
освојили неку од прве три награде на републичким такмичењима које је организовало
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, добили су 14.07. 2022. захвалнице од
града Краљева. Осим ученицима, први човек града др Предраг Терзић и руководилац Школске
управе, Бојана Маринковић, уручили су захвалнице и наставницима који су такође заслужни
за успехе својих ђака.
Свечана сала Градске управе града Краљева, на додели захвалница по завршетку и ове
школске године, заиста је била – свечана.
Похваљени су још једном добитници бројних првих, других и трећих места, на
такмичењима основних и средњих школа из свих предмета за које је такмичење организовало
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
Градоначелник Краљева том приликом није крио понос што имамо такву децу и ђаке,
који ће, како верује, постати веома добри студенти. Нада се да ће се, када стекну дипломе,
вратити у наш град, истакао је градоначелник Терзић.
Међу њима били су и наши ученици: Искра Васиљевић 7-5, предметни наставник Нада
Тијанић из српског језика и књижевности и Марија Томић Гољић Искрин предметни
наставник из физике; Димитрије Мајсторовић 7-5 из географије, предметни наставник Мила
Вукомановић; Милан Максимовић 8-5 из физике, предметни наставник Милош Дедеић и из
математике, Зоран Дугалић. Теодор Јаковљевић из физичког и здравственог васпитања,
наставник Јелена Ристовић и Владимир Вучинић из физике, предметни наставник Марија
Томић Гољић.

Нада Тијанић,
професор српског језика и књижевности

Лепа прича за крај још једне школске године и за крај још једног Летописа!
Довиђења!
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Kraj
Hvala svima koji su dali
doprinos!

Tehni~ka obrada Letopisa
Наташа Вуковић,
проф. технике и информатике

96

