ОСНОВНА ШКОЛА“ НОВИ БЕОГРАД „
ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

ЛЕТОПИС

Основна школа „Нови Београд“- школа за децу са сметњама у развоју и
инвалидитетом, се налази у улици Народних хероја број 12, Нови Београд.
Школа постоји од 1970. године, када се рад са ученицима одвијао у учионицама пет
основних школа на територији Новог Београда. Школа добија властиту школску зграду
1982.године. Једина смо школа oвог типа на територији Општине Нови Београд.
И данас као и пре готово 70 година, присутна је континуирана борба за адекватно
место наших ученика у образовно-васпитном систему, препознавање оних општих али
и „специјалних“ специфичних места, која нашу струку издвајају од свих осталих и
формирање адекватних решења за пружање најквалитенијег образовно-васпитнорехабилитационог, корективног и превентивног третмана, третмана ране стимулације и
других, а у складу са савременим научним сазнањима из уско стручних, сродних и
тангентних дисциплина остају изазов са којим се свакодневно суочавамо.
Заједно, тимски, али и индивидуално свако са својим посебностима, специфичностима,
доприноси онолико колико то законска решења допуштају, надајући се да ће време за
нама бити довољно добар учитељ, а ми довољно мудри да препознамо и на време се
прилагодимо изазовима које доноси време пред нама.
Данас Основна школа „Нови Београд“ за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом
следи идеју да ће интерес ученика изнад свега бити оквир који ће увек и у сваком
времену без обзира на бреме које исто носи, дефинисати наш однос према датој нам
реалности на коју можемо у мањој или већој мери да утичемо.
Добробит наших ученика на првом месту, њихових породица на послетку и друштва на
микро и макро нивоу, мотив је који не застарева, циљ је који никада није постигнут у
пуној мери, хоризонт је према којем се непрекидно крећемо некада кораком, повремено
трчећи али никада не стојимо.

ЉУДСКИ РЕСУРСИ-КАДРОВСКА СТРУКТУРА
НАСТАВНИ КАДАР
Име и
Врста стручне
Р.бр.
презиме
спреме

1.

2.

3.

4.

Алекса
Рајковић

Александра
Стојиљковић

Александра
Јокановић

Александра
Ћирковић

Назив радног
места

Лиценца

%
ангажовања

не

25

17

Професор
енглеског
језика и
књижевности

Наставник
предметне
наставе у
посебним
условимаенглески језик

не

100

6

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дефектолог
наставник са
одељенским
старешинством у
посебним
условима

да

100

15

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дефектолог
наставник са
одељенским
старешинством у
посебним
условима

да

100

23

Дефектолог
наставник са
одељенским
старешинством у
посебним
условима

да

100

17

Дефектолог
наставник са
одељенским

да

100

20

Наставник
предметне
наставе у
Дипломирани
посебним
музичар-трубач
условима
(музичка
култура)

5.

Алма
Анђелковић

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

6.

Ана Брајовић

Дипл.
дефектолог
олигофренолог

Стаж

VII

7.

8.

9.

10.

Борислав
Цветковић

Бранка
Арамбашић

Бранка
Проданић

Бранка
Лазаревић

Професор
физичке
културе

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

старешинством у
посебним
условима
Наставник
предметне
наставе у
посебним
условима
(физичко и
здравствено
васпитање)

70

да

Наставник
предметне
наставе у
посебним
условима
(физичке
активности)
Дефектолог
наставник са
одељенским
старешинством у
посебним
условима
Дефектолог
наставник у
продуженом
боравку у
посебним
условима

30

да

100

12

50
да

Помоћник
директора

Дефектолог
наставник са
одељенским
старешинством у
посебним

21

17

50

да

100

15

условима

11.

12.

13.

14.

15.

Василије
Балош

Весна
Живановић

Вера Илић

Вера
Јовановић

Драгана
Младеновић

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дефектолог
наставник са
одељенским
старешинством у
посебним
условима

да

100

24

Дипл.
дефектолог
логопед VII

Дефектолог
наставник у
посебним
условима
(индивидуална
настава не
логопедске вежбе
у школи за
ученике са
сметњама у
развоју)

50

2

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дефектолог
наставник у
целодневној
настави у
посебним
условима

да

100

39

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дефектолог
наставник са
одељенским
старешинством у
посебним
условима

да

100

17

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дефектолог
наставник у
посебним
условима
(припремни
предшколски
програм у
одељењима
основне школе)

не

100

11

16.

17.

18.

19.

20.

Емилија Цеп

Живка Васић

Ива
Билаловић

Ивана
Цијановић

Ирена Човић

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дефектолог
наставник са
одељенским
старешинством у
посебним
условима

да

100

20

Професор
италијанског
језика и
књижевности

Наставник
предметне
наставе у
посебним
да
условима (страни
језик италијански језик

56

19

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дефектолог
наставник са
одељенским
старешинством у
посебним
условима

да

100

13

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дефектолог
наставник са
одељенским
старешинством у
посебним
условима

да

100

15

Професор
физичке
културе

Наставник
предметне
наставе у
посебним
условима
(физичко и
здравствено
васпитање)
Наставник
предметне
наставе у
посебним
условима
(физичке
активности)

85

да

22

5

Наставник
предметне
наставе у
посебним
условима
(корективнопревентивне
вежбе и игре у
школи за ученике
са сметњама у
развоју)

21.

22.

Јелена
Тапушковић

Јелена Чуха

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дефектолог
наставник у
посебним
условима
(индивидуална
настава –
психомоторне
вежбе у школи за
ученике са
сметњама у
развоју)
Дефектолог
наставник у
посебним
условима за
пружање додатне
подршке
(реедукација
психомоторике

10

да

23.

Дипл.
дефектолог
олигофренолог

Дефектолог
наставник у
продуженом

18

55

да

Дефектолог
наставник у
посебним
условима
(грађанско
васпитање)
Ксенија
Дабић

100

12

45

да

100

19

VII

24.

25.

26.

27.

Лидија
Николић
Новаковић

Миа
Чараковац

Катарина
Симић

Маја Марић

боравку у
посебним
условима

Дефектолог
наставник у
посебним
условима
Магистар
(индивидуална
дефектолошких настава –
психомоторне
наука
вежбе у школи за
ученике са
сметњама у
развоју)

да

100

27

Мастер
дефектолог
VII

Дефектолог
наставник у
посебним
условима
(настава за
ученике на
дужем кућном
или болничком
лечењу)

не

30

1

Мастер
дефектолог
VII

Дефектолог
наставник у
посебним
условима
(настава за
ученике на
дужем кућном
или болничком
лечењу)

не

60

1

Дипл.
дефектолог
логопед VII

Дефектолог
наставник у
посебним
условима
да
(индивидуална
настава логопедске вежбе
у школи за
ученике са

100

28

сметњама у
развоју)

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Марко Лукић

Миа
Чараковац

Мирјана
Стевановић

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Мастер
дефектолог
VII

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дипл.
Рада
дефектолог
Миладиновић олигофренолог
VII

Дефектолог
наставник у
продуженом
боравку у
посебним
условима

да

100

16

не

50

1

Дефектолог
наставник са
одељенским
старешинством у
посебним
условима

да

100

19

Дефектолог
наставник у
комбинованом
одељењу од два
разреда у
посебним
условима

да

100

22

да

100

17

да

100

19

Дефектолог
наставник у
продуженом
боравку у
посебним
условима

Рената
Лукенић
Гаши

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дефектолог
наставник са
одељенским
старешинством у
посебним
условима

Сања
Могоровић

Дипл.
дефектолог
олигофренолог

Дефектолог
наставник са
одељенским

VII

34.

35.

36.

Славица
Роксандић

Слађан
Петровић

Слађана
Гајица Лалић

старешинством у
целодневној
настави у
посебним
условима

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дефектолог
наставник са
одељенским
старешинством у
посебним
условима

да

100

17

Дипломирани
музички
педагог VII

Наставник
предметне
наставе у
посебним
условима
(музичка
култура)

да

45

7

Дипл.
дефектолог
логопед VII

Дефектолог
наставник у
посебним
условима
(индивидуална
настава да
логопедске вежбе
у школи за
ученике са
сметњама у
развоју)

100

15

не

20

8

да

100

20

37.

Снежана
Благојевић

Теолог

38.

Срђан

Дипл.
дефектолог

Наставник
предметне
наставе у
посебним
условима (верска
настава)

Дефектолог
наставник са

Миладиновић олигофренолог
VII

39.

40.

41.

42.

43.

Тамара
Васиљевић
Дебељевић

Тамара
Шушкић

Тања Бубић

Татјана
Марић

Н.Н

одељенским
старешинством у
посебним
условима

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дефектолог
наставник у
комбинованом
одељењу од два
разреда у
посебним
условима

да

100

20

Професор
италијанског
језика и
књижевности

Наставник
предметне
наставе у
посебним
не
условима (страни
језик италијански
језик)

44

7

Дипл.
дефектолог
олигофренолог
VII

Дефектолог
наставник у
посебним
условима
(индивидуална
настава –
психомоторне
вежбе у школи за
ученике са
сметњама у
развоју)

да

100

19

Професор
енглеског
језика и
књижевности

Наставник
предметне
наставе у
посебним
да
условима (страни
језик - енглески
језик)

100

10

Сарадник за
израду
дидактичких

средстава и
помагала за децу
са
сензомоторичким
сметњама у
посебним
условима

НЕНАСТАВНИ КАДАР
Име и
Врста стручне
Назив радног
%
Р.бр.
Лиценца
Стаж
презиме
спреме
места
ангажовања
Дипл.
Директор установе
Милуника
дефектолог
1.
у посебним
НЕ
100
26
Петровић
олигофренолог
условима
VII
Секретар установе
Данијела
Дипломирани
2.
у посебним
ДА
100
18
Којић
правник VII
условима
Дипл.
Помоћник
Бранка
дефектолог
директора установе
3.
/
50
17
Проданић
олигофренолог у посебним
VII
условима
Стручни сарадник
Дипломирани
Ана
(социјални радник
4.
социјални
НЕ
100
7
Огњановић
у посебним
радник VII
условима)
Стручни сарадник
Јелена
Дипломирани (психолог у
5.
ДА
100
16
Митић
психолог VII
посебним
условима)
ГинеколошкоМедицинска сестра
Александра акушерска
6.
у посебним
ДА
100
11
Mилчић
сестра IV
условима
степен
Диломирани
економиста за
финансијско Смиљка
Дипломирани
7.
рачуноводствене
/
100
6
Поповић
економиста
послове у
посебним
условима

8.

Михајло
Лугоња

9.

Снежана
Николић

10.

Биљана
Нишевић

11.

Душица
Живковић

12.

Марија
Рајковић

13.

Мирјана
Лазић

14.

Н. Н.

Домар / мајстор у
посебним
условима рада
Чистачица у
Основна
посебним
школа I степен
условима рада
Чистачица у
Основна
посебним
школа I степен
условима рада
Основна
Сервирка у
школа II
посебним
степен
условима рада
Педијатријска
Медицинска сестра
сестра Средња
у посебним
школа IV
условима
степен
Медицинска
Медицинска сестра
сестра
у посебним
техничар IV
условима
степен
Референт за
правне, кадровске
и
Средња школа
административне
IV степен
послове у
посебним
условима
Машински
техничар

/

45,7

10

/

100

4

/

100

19

/

100

12

/

100

2

да

100

4

/

50%

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
У складу са Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног
рада у школи у школској 2021/2022.години, наставни процес у овој школској години
започели смо по моделу 1. Ученици наше школе имају организован превоз.
Наставна подела

I1
I2 ком (I /IIIразред)
II1
III1 ком (II /IIIраѕред)
IV1 - ЦН
IV2
V1
V2
VI1
VI2
VI3
VII1
VII2
VII3
VIII1
VIII2
VIII3
VIII4

Одељење
Бранка Лазаревић
Рада Миладиновић
Срђан Миладиновић
Тамара Васиљевић
Сања Могоровић (Вера Илић)
Рената Лукенић Гаши
Ива Билаловић
Славица Роксандић
Александра Ћирковић
Емилија Цеп
Ивана Цијановић
Алма Анђелковић
Вера Јовановић
Александра Јокановић
Мирјана Стевановић
Ана Брајовић
Василије Балош
Бранка Арамбашић

Припремно предшколско

Драгана Младеновић

IV,V кућна настава

Миа Чараковац (30%)

VIII кућна настава

Катарина Симић (90%)

ЦН – III1в

Вера Илић
Продужени боравак
Ксенија Дабић
Марко Лукић
Бранка Проданић (50%)
Миа Чараковац (50%)

Предметна настава
Разред и одељење/група ученика/предмет

Наставници предметне наставе

Енглески језик
I1, I2 ком (I/IIIразред), IV2, V1, V2, VII1,
VII3, VIII1, VIII4

Татјана Марић

II1, III1 ком (II/IIIразред), IV1 - ЦН, VI1,
VI2, VI3, VII2, VIII2, VIII3

Александра Стојиљковић

Италијански језик
V1, V2, VI1, VIII1, VIII4 (56%)

Живка Васић

VI2, VI3, VII1, VII3 (44%)

Тамара Шушкић

Музичка култура
V1, V2, VI3, VII1, VIII1, VIII3, VIII4 (45%)

Слађан Петровић

VI1, VI2, VII2, VII3, VIII2 (25%)

Алекса Рајковић

Физичко и здравствено васпитање и ОФА
V1, V2, VI2, VI3, VII1, VIII3

Борислав Цветковић

VI1, VII2, VII3, VIII1, VIII2, VIII4

Ирена Човић

Верска настава
4 групе (20%)

Снежана Благојевић

Грађанско васпитање
9 група (45 % )

Јелена Чуха

Индивидуална настава –обавезне ваннаставне активности
Логопедске вежбе
Маја Марић
Слађана Лалић Гајица
Весна Живановић (50%)
Вежбе реедукације психомоторике
Лидија Николић Новаковић
Тања Бубић
Јелена Тапушковић

Наставник дефектолог у посебним условима за пружање додатне подршке (55%):
Јелена Чуха
Сарадник за израду дидактичких средстава и помагала: Н. Н.

СЕПТЕМБАР
Захваљујући донацији „Црвеног Крста“ града Београда, у пратњи разредних
старешина и медицинске сестре, ученици наше школе припремног предшколског
одељења, трећег и четвртог разреда уживали су у одмаралишту на Митровом пољу, у
подножју планине Гоч. Предивни тренуци проведени у шетњама крај реке, по шумским
стазама, обиласцима знаменитости краја, на базену, остаће нам заувек у сећању.

Наша школа, као један од приоритета има и редовно одржавање школских просторија
уредним и чистим.Захваљујемо се сервису „Тип топ“ из Сурчина који је и ове године,
у минималном временском року, а уз максимални учинак, освежио наше просторије
дубинским чишћењем тапацираног намештаја
30.8.2021.Одржана је седница Наставничког већа.
13.9.2021.Одржана је седница Наставничког већа.
13.9.2021.Одржана је седница Савета родитеља.
14.9.2021.Одржана је седница Школског одбора.
16.9.2021.Захваљијући „Ортопедији нови живот д.о.о.“, која је донирала механичка
колица нашој школи , ученицима је омогућено још боље функционисање у
просторијама наше школе.

18.9.2021.Општина Нови Београд је за наше ђаке прваке припремила поклон у виду
ранчева напуњених пригодним књижицама, свескама, бојицама и слаткишима, на тај
начин пожелела им је срећан почетак школовања.

22.9.2021.Ученици четвртог и седмог разреда долазак јесени обележили су
креативним ликовним стваралаштвом.

22.9.2021.Долазак јесени увеличан је и израдом маштовитих паноа и креативним
радионичарским практичним радом ученика продуженог боравка и ученика шестог
разреда, коју су реализовале колегинице Емилија Цеп и Ксенија Дабић.

У току септембра одржане су и радиониоце под називом: “Поздрав јесени“ и „Стигла
нам је јесен“ , које су реализовале колегинице Рената Лукенић Гаши и Вера Јовановић,
са ученицима четвртог и седмог разреда.
27.9.2021.Дан европских језика обележен је активношћу наших ученика, који су на
различитуим језицима учили да кашу једну од најлепших речи свих језика „Хвала“.

29.9.2021.У нашој школи одржано је интерактивно предавање за родитеље наших
ученика, на тему “Здрави стилови живота и здраве навике у актуелној
епидемиолошкој ситуацији „.Др Наташа Драшкић (педијатар) говорила је: о

одржавању личне хигијене и животног простора, о ношењу маски и како их
приближити деци, правиној исхрани, значају дневног ритма, квалитетно
организованом слободном времену, најчешћим обољењима код деце.
Родитељи су имали прилику да постављају питања и учествују у дискусији са
педијатром, као и са психологом наше школе.
Пројекат „ Бео –таблет“ обезбедио је за све ученике од трећег до шестог разреда (на
територији града Београда) таблет рачунаре са сим картицом и бесплатним интернетом,
а за њихове наставнике лаптопове.
ОКТОБАР
4.10.2021.-10.10.2021. Традиционално обележавамо Дечију недељу, са слоганом“Дете
је дете да га волите и разумете“
4.10.2021.Нашу школу је посетио музички дуо пијанисткиње Даринке Пауновић и
виолинисткиње Невенке Татић. Наши гости приредили су прелеп концерт у холу
наше школе. Деца су уживала у веселим композицијама, својим осмесима, плесом и
аплаузом, изразили су жељу за што скоријим поновним сусретом.

5.10.2021. Одржана је радионица „Израда беџева и диплома за ученике првог
разреда“. У радионици су учествовали ученици VIII4 и VI разреда, дивно су се
дружили и уживали у креативном раду.

6.10.2021.Одржана је приредба“Мали гусари“ , којом је свечано обележен пријем
ученика у први разред. Подељени су беџеви и дипломе добродошлице за наше ђаке
првак. Уследило је весело дружење уз дечије песмице.

8.10.2021.Одржана је радионица „Дрво детињства и другарства“у припремно
предшколском одељењу са ученицима четвртог разреда. Уз звуке музике, дружење и
креативност настало је прелепо дрво другарства, а радионицу су реализовале
колегинице Драгана Младеновић и Рената Лукенић Гаши.

11.10.2021.На ликовном онлајн конкурсу „ Илустровање српских народнох
пословица и изрека „ ученик осмог разреда П.Р. освојио је треће место илустрацијом
изреке „ Где је цвет , ту је и мед“.

15.10.2021.Поводом Светског дана хране у просторијама наше школе организовалии
смо радионицу о здравој исхрани , током које је ученицима на занимљив начин
презентована и приближена важност здраве исхране и њен утицај на психифизико
здравље. Радионица „Здраво се хранимо“ (Александра Ћирковић, Лидија Николић
Новаковић, Сања Могоровић, Рената Лукенић, Гаши) је завршена послуживањем
свежег воћа.

17.10.2021. Ученик петог и трећег разреда су учествовали на коњичком такмичењу за
КК Бојчин, било је предивно , а ђаци су добили заслужене медаље.

27.10.2021.Одржана је радионица „Картице, распореди, пазлеи приче у сликама у
психомоторној реедукацији“, коју су реализовале колегинице: Лидија Новаковић
Николић, Јелена Чуха и Бранка Арамбашић.
29.10.2021.Поводом месеца књиге ,у библиотеци наше школе, ученици заједно са
логопедима су уживали су користећи и читајући књиге које нам је донирала издавачка
кућа DATUS STATUS, хвала!

НОВЕМБАР
4.11.2021.Одржано је Стручно веће млађих разреда.
5.11.2021.Одржано је Стручно веће старијих разреда.
9.11.2021. Одржана је седница Наставничког већа.
17.11.2021.Колегиница Јелена Чуха одршала је хорозонталну обуку „Разлике између
мера индивидуализације ИОП1 и ИОП2“, у ОШ“Лаза Костић“.

ДЕЦЕМБАР
8.12.2021.Колегиница Бранка Лазаревић је одржала предавање о специфичностима деце
ометене у развоју, на Шумарском факултету, Одсека за пејзажну архитектуру и
хортикултуру студентима на Мастер програму и предмету Исцелитељски (терапеутски)
вртови

13.12.2021.У просторијама продуженог боравка одржана је креативна радионица
ученика боравка и ученика петог разреда „У сусрет зимским данима и
новогодишњим празницима“. Радионицу су водиле колегинице Емилија Цеп и
Ксенија Дабић, уз звуке веселих зимских песмица.

14.12.2021.Одржана је радионица “Новогодишњи украси у чаши“ (Рената Лукенић
Гаши, Ирена Човић, Вера Јовановић и Катарина Симић).
16.12.2021.Хоризонталну обуку „Локомоторне вежбе кроз стрип причу“ реализовале
су колегинице Маја Марић, Слађана Лалић Гајица и Весна Живановић.
23.12.2021.Хоризонталну обуку “Новогодишње звезде“, реализовао је колега Марко
Лукић , у просторијама продуженог боравка.
23.12.2021.Колегиница Миа Чараковац је реализовала презентацију на тему
„Професионално сагоревање дефектолога“, као резултат истраживачког рада, на ову
тему.

У току првог полугодишта реализоване су:
- презентација“ Типови подршке у образовању према новом правилникуо
подршци“ (Алма Анђелковић);
- учешће на конференцији „Трећа међународна конференција о асистивним
технологијама и комуникацији“(Тања Бубић, Јелена Тапушковић и Мирјана
Стевановић);
- учешће на „Међународном балканском конгресу о аутизму“ (Бранка Проданић);
- радионица „Асиметрична јелка“ (Рената Лукенић Гаши, Ирена Човић, Вера
Јовановић и Катарина Симић), са ученицима четвртог и седмог разреда.
28.12.2021. У сусрет новогодишњим празницима ученици наше школе посетили су
кафе-играоницу „Жућа“. Уследило је лепо дружење уз различите играчке,
провлачење кроз лавиринт, спуштање низ тобоган...

28.12.2021. Одржано је Стручно веће млађих разреда
29.12.2021. Одржано је Стручно веће старијих разреда.
30.12.2021.Одржана је онлајн седница Наставничког већа.

Током првог полугодишта одвијале су се активности које су додатно употпуниле
васпитно- образовни рад наше школе:
-Колегинице Миа Чараковац и Катарина Симић, успешно су водиле кућну наставу за
ученике који нису у могућности да прате наставу у школским клупама.
-Колегиница Јелена Чуха координисала је активностима у оквиру пружања стручне
додатне подршке, која се реализује у четири школе са: ОШ „20. октобар“, ОШ
„Младост“, ОШ „Бранко Радичевић“ и ОШ„Јован Стерија Поповић“.
Пружање додатне подршке реализована је кроз: индивидуални рад са децом,
саветодавни рад са учитељима, наставницима и родитељима, хоризонталне обуке,
сарадњу и рад са стручним службама.

31.12.2021. Одржана је онлајн новогодишња приредба, због присутне
епидемиолошке ситуације изазване ковид 19 вирусом. Родитељи, ученици и
наставници наше школе, заједничким трудом припремили су : музичке тачке,
рецитације, као и креативне радове, поводом овог празника. Срећна Нова година!

Компаније „Jaffa“ , „Књаз Милош“, „Swisslion“, као и хуманитарна организација
„Црвени Крст“, су и ове године били донатори новогодишњих пакетића за ученике
наше школе. Хвала!

ЈАНУАР
27.1.2022.Обележили смо нашу школску славу Светог Саву, свечано и молитвено,
сечењем славског колача у храму Светог Димитрија. Одржана је онлајн приредба , уз
пригодне рецитације, песмице и презентације ученичких радова, поводом нашег
омиљеног празника. Срећна слава !

ФЕБРУАР
10.2.2022.Ученици VI3 разреда, посетили су Земунски кеј и са својом наставницом
уживали у прелепом сунчаном дану .

Стручни рад колегинице Лидије Н. Новаковић представљен је на Данима дефектолога,
под називом „Актуелна средства у вежбама психомоторне
реедукације“.Психомоторна реедукација је специфична област дефектолошке праксе и
уз корективне вежбе и логопедски третман примењује се за подстицање сензомоторне и
психомоторне организованости ученика.

28.2.2022. Kолегинице Емилија Цеп и Ксенија Дабић одржале су са ученицима шестог
разреда и продуженог боравка креативну радионицу у просторијама продуженог
боравка.
Уз звуке лепих дечијих пролећних песмица , користећи креативност и машту ,
подсетили смо се основних одлика овог прелепог, долазећег годишњег доба.
Користећи разнобојне и разноврсне материјале и папире, темпере, колаж папир, бојице,
штрас, креп папир , картон, лепак и маказе, деца су уз нашу помоћ направили украсне
медаљоне у облику птица, цвећа, бубамара.

МАРТ
7.3.2022. Ученици одељења VI3 су учествовали на радионици „У сусрет Осмом
марту“ у организацији разредног старешине Јелене Чухе .
23.3.2022.Одржана је седница Стручног већа млађих разреда.
23.3.202. Ученици VI3 разреда, посетили су Мек Доналдс (23.3.2022.године) у пратњи
наставнице Јелене Чухе.
24.3.2022. Ученици VII1 разреда су учествовали на радионици „У сусрет пролећу“ у
организацији наставнице Алме Анђелковић.
25.3.2022.Одржан је пробни завршни испит, за ученике осмог разреда, из математике.
26.3.2022.Одржан је пробни завршни испит, за ученике осмог разреда, из српског
језике и комбиновани тест.
Ученици наше школе успешно су положили тестове пробне мале матуре.
29.3.2022.Одржана је седница Наставничког већа .

АПРИЛ
5.4.2022. Ученици VI1 одељења су учествовали
на пролећној радионици у организацији разредног старешине Александре Ћирковић.
7.4.2022. Одржана је седница Наставничког већа.
11.4.2022. Ученици одељења V1 су учествовали
у еко радионици садећи саксијско цвеће у организацији разредног старешине, Иве
Билаловић .
12.4.2022. У оквиру обележавања 52. Дана школе реализована је
креативна радионица на тему предстојећих ускршњих празника у којој је
учествовала група ученика млађих разреда и припремне предшколске групе.

13.4.2022. Одржана је седница Стручног већа млађих разреда.
13.4.2022. Ученици старијих разреда учествовали су на
радионици на тему „Ускрс“ у организацији: Лидије Николић
Новаковић, Александре Ћирковић, Раде Миладиновић, Ренате Лукенић Гаши,Драгане
Младеновић.
14.4.2022. У два термина (за ученике преподневне смене у 10.30 часова, а
за ученике поподневне смене у 12 часова) у школском дворишту одржана је
представа „Чудна шума“, коју су наставници припремили за ученике. Представу је
осмислиола наставница Рената и реализовала је у сарадњи са директорком,
наставницима, домаром школе који су учествовали у представи и у изради
сценографије и маски. Између дваприказивања представе за ученике и наставнике
приређено је пригодно послужење.
Поводом Дана школе, Луткарско позориште „Пинокио“ нам је обезбедило лутке
шумских
животиња које смо користили током представе, а бренд „Мирко и Славко“ гардеробу
коју смо такође користили током представе „Чудна шума “.

15.4.2022. Одржана је седница Стручног већа старијих разреда.
16.4.2022. На празник Врбице- Лазареве суботе, а поводом предстојећег најрадоснијег
хришћанског празника Васкрса, одржана је традиционална изложба васкршњих јаја,
деце са сметњама у развоју, испред храма Светог Саве. Колегинице Миа и Катарина,
презентовале су креативне радове ученика наше школе.

18.4.2022. Одржана је седница Наставничког већа.
Почела је реализација Програма обуке за запослене у образовању “ Дигитална
учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и
дигиталних образовних“.
20.4.2022.
У оквиру професионалне оријентације ученика осмих разтреда наше школе, а у
пратњи родитеља, наставника и психолога , посетили смо Средњу занатску школу.
21.4.2022. Ученици ОШ „Иван Гундулић“ посетили су нашу школу и поклонили
својим другаримаслатке васкршње пакетиће. Захваљујемо се нашим комшијама на
дивном и хуманом гесту!

МАЈ
20.5.2022. У дворишту наше школе одржана је радионица у сарадњи са децом из
предшколске установе „11 Април“ вртића „Наша радост“. Другари и другарице су
заједно бојили пчелице, направили пано и капице поводом Светског дана пчела.Наши
драги другари су нам извели музичку представу на крају радионице. За сам крај смо
сведругаре обрадовали слаткишима и соковима.

26.5.2022.Нашу школу је посетио ансамбл „Позориште лутака Пинокио“ и извео
представу "Пут око света".
Наши ученици су уживали у овој луткарској представи, која је водила децу на музичкофолклорно путовање кроз 14 држава на 4 континента: Европа, Азија, Америка и
Африка.
Представа подсећа на мјузикл и испуњена је веселим нотама и препознатљивим
мелодијама. На овај начин деца су прошла кроз различите културе и цивилизације.
Овом приликом желимо да се захвалимо нашим пријатељима,позоришту "Пинокио".

27.5.2022. Ученици наше школе наступили су са тачком "Гусари" на манифестацији

"Шта све умем, шта све знам", коју су организовали домаћини из ОШ "Сава
Јовановић Сирогојно". Тема овогодишње манифестације била је маскенбал. У
предивној атмосфери маскенбала у школском дворишту представили су се
ученици из 12 школа. Захваљујемо се домаћинима на гостопримству.

31.5.2022.Ученици наше школе су ишли на једнодневни излет до Новог Сада. Лепе
тренутке смо искусили од самог почетка занимљивом вожњом у возу, до нашег
одредишта. Упознали смо се са знаменитостима овог лепог града: музеј,
позориште, библиотека, атеље, Трг Слободе, Градска кућа итд

ЈУН
6.6.2022.Ученик петог разреда В.Д. освојио је треће место на ликовном конкурсу
“Упознајмо птице“. На овом такмичењу су учествовали ученици старијих
разредаосновних школа Новог Београда.

14.6.2022. Одржана је седница Наставничког већа.
21.6.2022.У свечаној сали Комбанк дворане организована је додела награда за
ученике генерације, на којој је наш Петар Ранковић, као ученик генерације
примио заслужено признање.Честитамо!
22.6.2022.Ученици одељења V1посетили уживали су у посети јавном акваријуму и
тропикаријуму. Упознали су се са различитим егзотичним врстама животиња,
становницима различитих делова наше планете: гмизавцима, рибама, пауковима,
корњачама..

23.6.2022. Одржана је седница Стручних већа млађих разреда.
24.6.2022. Одржана је седница Стручних већа старијих разреда.
27.6.2022. Одржана је седница Наставничког већа.
27.6.2022. Одржан је тест из српског (матерњег) језика.
28.6.2022. Одржан је тест из математике.
29.6.2022. Одржан је комбиновани тест.
Матуранти наше школе успешно су положили малу матуру.
29.6.2022. Одржана је седница Наставничког већа.
29.6.2022. Одржана је седница Школског одбора.
Током другог полугодишта успешно је реализована кућна настава за ученике који
нису у могућности да прате наставу у школским клупама, као стручна додатна
подршка, која је реализована у четири школе: ОШ „20. октобар“, ОШ „Младост“, ОШ
„Бранко Радичевић“ и ОШ„Јован Стерија Поповић“.

