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Основна школа „Нови Београд“- школа за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом, се 

налази у улици Народних хероја број, 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-васпитно-рехабилитационог, корективног и 

превентивног третмана, третмана ране стимулације и других, а у складу са савременим 

научним сазнањима из уско стручних, сродни 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 већиој 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организација школе 

Преглед структуре ученика у школској 2019/2020  години 

Одељење Број ученика 

I1/III комбиновано 4 

II1 -ЦН 5 

II2 5 

III1 6 

IV1 5 

IV2 4 

IV3     4 

V1 5 

V2 4 

V3 5 

VI1 5 

VI2 4 

VI3 / VIII комбиновано 4 

VI4 6 

VII1 5 

VII2 4 

VIII1 5 

VIII2 5 

VIII3 5 

VIII4 4 

Укупно 94 

За два ученика наше школе реализује се кућна настава ( II,VI). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преглед структуре запослених у школи 

  

  НАСТАВНИ КАДАР 
 

Р.бр. Име и презиме  Врста стручне спреме Назив радног места 

1.  Алекса Марковић 

1
1
 Дипломирани 

музичар-концертни и 

оперски певач 

16
2
 Наставник предметне наставе у 

посебним условима-музичка култура 

2.  Алекса Рајковић 
2

3
 Дипломирани 

музичар-трубач 

16 Наставник предметне наставе у 

посебним условима-музичка култура 

3.  
Александра 

Стојиљковић 

3
4
 Професор енглеског 

језика и књижевности 

8
5
 Наставник предметне наставе у 

посебним условима-енглески језик 

4.  
Александра 

Јокановић 

4
6
 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1
7
 Дефектолог наставник са одељенским 

старешинством у посебним условима 

5.  
Александра 

Ћирковић 

4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1 Дефектолог наставник са одељенским 

старешинством у посебним условима 

6.  
Алма 

Анђелковић 

4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1 Дефектолог наставник са одељенским 

старешинством у посебним условима 

7.  Ана Брајовић 
4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1 Дефектолог наставник са одељенским 

старешинством у посебним условима 

8.  
Борислав 

Цветковић 

5
8
 Професор физичке 

културе 

10
9
 Наставник предметне наставе у 

посебним условима-физичко васпитање 

9.  
Бранка 

Арамбашић 

4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

4   Дефектолог наставник у 

комбинованом одељењу од два разреда у 

посебним условима 

10.  Бранка Костић 
4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1 Дефектолог наставник са одељенским 

старешинством у посебним условима 

11.  Бранка Лазаревић 
4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1 Дефектолог наставник са одељенским 

старешинством у посебним условима 

12.  Василије Балош 
4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

12
10

 Наставник предметне наставе у 

посебним условима-грађанско васпитање 

13.  Вера Илић 
4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

Дефектолог наставник у целодневној 

настави у посебним условима 

14.  Вера Јовановић 
4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1 Дефектолог наставник са одељенским 

старешинством у посебним условима 

15.  
Драгана 

Младеновић 

4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1 Дефектолог наставник са одељенским 

старешинством у посебним условима 

16.  Емилија Цеп 
4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1 Дефектолог наставник са одељенским 

старешинством у посебним условима 

                                                           
1
 Дипломирани музичар-концертни и оперски певач 

2
 Наставник предметне наставе у посебним условима-музичка култура 

3
 Дипломирани музичар-трубач 

4
 Професор енглеског језика и књижевности 

5
 Наставник предметне наставе у посебним условима-енглески језик 

6
 Дипл. дефектолог олигофренолог  VII 

7
 Дефектолог наставник са одељенским старешинством у посебним условима 

8
 Професор физичке културе  

9
 Наставник предметне наставе у посебним условима-физичко васпитање 

10
 Наставник предметне наставе у посебним условима-грађанско васпитање 



17.  Живка Васић 

6
11

 Професор 

италијанског језика и 

књижевности 

9
12

 Наставник предметне наставе у 

посебним условима-италијански језик 

18.  Ива Билаловић 
4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1 Дефектолог наставник са одељенским 

старешинством у посебним условима 

19.  Ивана Цијановић 
4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1 Дефектолог наставник са одељенским 

старешинством у посебним условима 

20.  Ирена Човић 
5 Професор физичке 

културе 

10 Наставник предметне наставе у 

посебним условима-физичко васпитање 

21.  Јадранка Рајевић 
4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1 Дефектолог наставник са одељенским 

старешинством у посебним условима 

22.  
Јелена 

Тапушковић 

4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

7
13

 Дефектолог наставник у посебним 

условима реедукатор психомоторике 

23.  Јелена Чуха 
4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

Сарадник за израду дидактичких 

средстава и помагала за децу са 

сензомоторичким сметњама у посебним 

условима 

24.  Ксенија Дабић 
4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

5 Дефектолог наставник у продуженом 

боравку у посебним условима 

25.  
Лидија Николић 

Новаковић 

7
14

 Магистар 

дефектолошких наука 

7 Дефектолог наставник у посебним 

условима реедукатор психомоторике 

26.  Маја Стошић 
4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

Дефектолог наставник у посебним 

условима кућна настава 

27.  Маја Марић 
8

15
 Дипл. дефектолог 

логопед  VII 

6
16

 Дефектолог наставник у посебним 

условима логопед 

28.  Марко Лукић  
4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1 Дефектолог наставник у продуженом 

боравку у посебним условима 

29.  Милена Љубић 
4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

5 Дефектолог наставник у продуженом 

боравку у посебним условима 

30.  
Мирјана 

Стевановић 

4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1 Дефектолог наставник са одељенским 

старешинством у посебним условима 

31.  
Рада 

Миладиновић 

4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1 Дефектолог наставник са одељенским 

старешинством у посебним условима 

32.  
Рената Лукенић 

Гаши 

4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

3
17

 Дефектолог наставник са одељенским 

старешинством у посебним условима 

33.  Сања Могоровић 
4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

2
18

 Дефектолог наставник у целодневној 

настави са одељенским старешинством у 

посебним условима 

34.  
Славица 

Роксандић 

4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1 Дефектолог наставник са одељенским 

старешинством у посебним условима 

35.  
Слађана Гајица 

Лалић 

8 Дипл. дефектолог 

логопед  VII 

6 Дефектолог наставник у посебним 

условима логопед 

36.  Снежана 9
19

 Теолог 11
20

 Наставник предметне наставе у 

                                                           
11

 Професор италијанског језика и књижевности 
12

 Наставник предметне наставе у посебним условима-италијански језик 
13

 Дефектолог наставник реедукатор психомоторике 
14

 Магистар дефектолошких наука 
15

 Дипл. дефектолог логопед  VII 
16

 Дефектолог наставник логопед 
17

 Дефектолог наставник у целодневној настави у посебним условима 
18

 Дефектолог наставник у целодневној настави са одељенским старешинством у посебним условима 
19

 Теолог 
20

 Наставник предметне наставе у посебним условима-верска настава 



Благојевић посебним условима-верска настава 

37.  
Срђан 

Миладиновић 

4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1 Дефектолог наставник са одељенским 

старешинством у посебним условима 

38.  

Тамара 

Васиљевић 

Дебељевић 

4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

1 Дефектолог наставник у комбинованом 

одељењу од два разреда у посебним 

условима 

39.  Тамара Шушкић 

6 Професор 

италијанског језика и 

књижевности 

9 Наставник предметне наставе у 

посебним условима-енглески језик, 

италијански језик 

40.  Тања Бубић 
4 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

7 Дефектолог наставник у посебним 

условима реедукатор психомоторике 

41.  Татјана Марић 
3 Професор енглеског 

језика и књижевности 

8 Наставник предметне наставе у 

посебним условима-енглески језик 

 

НЕНАСТАВНИ КАДАР 
Р.бр. Име и презиме Врста стручне спреме Назив радног места 

1.  
Милуника 

Петровић 

7 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

14
21

 Директор школе у посебним 

условима 

2.  Данијела Којић 
24

22
 Дипломирани правник 

VII 
40

23
 Секретар школе у посебним 

условима 

3.  Василије Балош 
7 Дипл. дефектолог 

олигофренолог  VII 

33
24

 Помоћник директора у посебним 

условима 

4.  Ана Огњановић 
25

25
 Дипломирани 

социјални радник VII 

32
26

 Социјални радник у посебним 

условима 

5.  Јелена Митић 
26

27
 Дипломирани 

психолог VII 
34

28
 Психолог у посебним условима 

6.  
Александра 

Mилчић 

27
29

 Медицинска сестра 

техничар 

35
30

 Медицинска сестра у посебним 

условима 

7.  
Смиљка 

Поповић 

29
31

 Дипломирани 

економиста 

36
32

 Диломирани економиста за 

финансијско - рачуноводствене 

послове у посебним условима 

8.  Михајло Лугоња 28
33

 Машински техничар 37
34

 Домар у посебним условима 

9.  
Снежана 

Николић 
Средња школа IV степен 38

35
 Спремачица у посебним условима 

10.  
Биљана 

Нишевић 

30 Основна школа I 

степен 
38 Спремачица у посебним условима 

11.  Душица 31
36

 Средња школа IV 39
37

 Сервирка у посебним условима 

                                                           
21

 Директор у посебним условима 
22

 Дипломирани правник VII 
23

 Секретар у посебним условима 
24

 Помоћник директора 
25

 Дипломирани социјални радник VII 
26

 Социјални радник у посебним условима 
27

 Дипломирани психолог VII 
28

 Психолог у посебним условима 
29

 Медицинска сестра техничар 
30

 Медицинска сестра у посебним условима 
31

 Дипломирани економиста 
32

 Шеф рачуноводства 
33

 Машински техничар 
34

 Домар у посебним условима 
35

 Спремачица у посебним условима 
36

 Средња школа IV степен 



Живковић степен 

12.  Марија Рајковић 
31

38
 Средња школа IV 

степен 

35 Медицинска сестра у посебним 

условима 

13.  Наташа Хоџић 
31

39
 Средња школа IV 

степен 

Референт за правне, административне 

и кадровске послове у посебним 

условима 

14.  Мирјана Лазић 
31

40
 Средња школа IV 

степен 

Медицинска сестра у посебним 

условима 

 

Одељенско старешинство 

Одељенско старешинство 

Одељење Одељењски старешина 

I1/ IIIраѕред Тамара Васиљевић 

ЦН – II1 Сања Могоровић 

II2 Рената Лукенић Гаши 

III1 Ива Билаловић 

IV1 Александра Ћирковић 

IV2 Емилија Цеп 

IV3 Ивана Цијановић  

V1 Алма Анђелковић 

V2 Вера Јовановић 

V3 Александра Јокановић 

VI1 Мирјана Стевановић 

VI2 Ана Брајовић 

VI3/  VIII разред Бранка Арамбашић 

VI4 Јадранка Рајовић 

VII1 Рада Миладиновић 

VII2 Бранка Костић 

VIII1 Славица Роксандић 

VIII2 Бранка Лазаревић 

VIII3 Драгана Младеновић 

VIII4 Срђан Миладиновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
37

 Сервирка у посебним условима 
38

 Средња школа IV степен 
39

 Средња школа IV степен 
40

 Средња школа IV степен 



 

 

 

 

РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА 

РАЗРЕД РАЗРЕДНИ СТАРЕШИНА ВРЕМЕ 

I1 Тамара Васиљевић Среда 11:30 

ЦН – II1 Сања Могоровић Понедељак 11:30-12:00 

II2 Рената Лукенић Гаши Уторак 11 -11:30 

III1 Ива Билаловић Уторак 11:30-12:00 

IV1 Александра Ћирковић Понедељак 11:30-12:00 

IV2 Емилија Цеп Понедељак 11:30-12:00 

IV3 Ивана Цијановић  Понедељак11:30-12:00 

V1 Алма Анђелковић Уторак 15:00-15:35 

V2 Вера Јовановић Понедељак 11:30-12:00 

V3 Александра Јокановић Среда 11:00- 11:30 

VI1 Мирјана Стевановић Понедељак 11:00-11:30 

VI2 Ана Брајовић Понедељак 11:30-12:00 

VI3/8 разред Бранка Арамбашић Среда 12:10-12:40 

VI4 Јадранка Рајовић Петак 15:00-15:30 

VII1 Рада Миладиновић Петак 13:55-14:25 

VII2 Бранка Костић Петак 13:55-14:25 

VIII1 Славица Роксандић Среда 12:00-12:30 

VIII2 Бранка Лазаревић Понедељак 11:30-1:00 

VIII3 Драгана Младеновић Понедељак 11:30-12:00 

VIII4 Срђан Миладиновић Понедељак 11:30-12:00 

Наст.верске наставе Снежана Благојевић Понедељак 13:55-14:25 

Логопед Слађана Лалић Гајица Среда 7:30-8:00  

Логопед Маја Марић Четвртак 7:30-8:00 

Реедукатор психомоторике Тања Бубић Петак 7:30-8:00 

Реедукатор психомоторике Јелена Тапушковић Четвртак 7:30-8:00 

Реедукатор психомоторике Лидија Николић Новаковић Среда 15:30 

Наставник страног језика Живка Васић Петак 14:30 

Наставник страног језика Тања Марић Четвртак 11:00 -11:30 

Наставник страног језика Александра Стоиљковић Четвртак 10:00-  10:30 

Наставник музичке културе Алекса Рајковић Понедељак 11:40-12:15 

Наставник музичке културе Алекса Марковић Четвртак 12:30-13:00 

Наставник физичког 

васпитања 

Борислав Цветковић Четвртак 7:30-8:00 

Наставник физичког 

васпитања 

Ирена Човић Петак 8:00 -8:35 

 

 

 

 



СЕПТЕМБАР 

 

Летњи распуст је прошао брзо, ведри, одморни и насмејани враћамо се у школске 

клупе. „Електрофриго“ предузеће за производњу , инжењеринг и продају расхладне 

опреме, нам је на диван начин пожелео срећан полазак у школу , донирајући три клима 

уређаја. 

 На нашу радост још увек постоје друштвено одговорна предузећа која препознају 

потребе других и имају вољу и могућност да изађу у сусрет потребама ученика наше 

школе.Собзиром на то да летње температуре трају и током септембра, радује нас да ће 

ученици и запослени започети нову школску годину у оптималним условима за боравак 

и рад. Још једном се захваљујемо Биљани Дамњановић за допринос у побољшању 

услова рада у ОШ "Нови Београд"! 

 Несебично и велико срце, показала је и фирма „Тип –топ“ , која се понудила да нам 

опере сав намештај, без надокнаде.У минималном временском року, а уз максималан 

учинак освежили су намештај , а самим тим и учионице.  Хвала пуно! 

У нашој школи отворена је летња учионица где ће се изводити наставa у 

природи(наставне и ваннаставне активности).Циљ ове учионице је и додатно 

мотивисање ученика да што чешће бораве у природи,кад год то временске прилике 

дозвољавају.Похађање наставе у учионици на отвореном,окружени 

зеленилом,омогућава и повезивање наставе са животном средином.Деци је направљен 

један интересантан простор који ће користити за едукацију,игру ,одмор и уживање. 

 

                          
26.8.2019.-5.9.2019. Колегинице Бранка Арамбашић и Бранка Лазаревић похађале су 

обуку за рад са децом која имају оштећење вида, слуха и придружене сметње у 

развоју. Предавачи су из Perkins International Academy. 

  

5.9.2019.Одржана је седница Наставничког већа. 

12.9.2019. Одржана је седница Школског одбора и седница Савета родитеља. 



23.9.2019. У нашој школи наступио је Театар Талија са представом „Прича о 

чаробном штапићу“. Тема ове представе је била значај хигијене, здраве исхране и 

лепог понашања. Уз лепе костиме, музику и фантастичан сценски наступ ови глумци су 

нашим ученицима приближили теме које су од значаја за свакодневно функционисање 

и живот. 

                             
 

 

 



                
 

 

 

 

23.9.2019. и 24.9.2019. Колегинице: Лидија Николић Новаковић, Бранка Арамбашић и 

Јелена Чуха,  одржале су  хоризонталну обуку „Примена сензорних флаша“ . 

Поред разних стимулативних средстава која су фабрикована дошли смо до сазнања да 

је за развој функционалчног учења неопходно користити средства уз свакодневног 

живота . Користили смо пластичне флаше од минералне воде запремине 0,5л и разне 

семенке, каменчиће и воду, помоћу којих  деца са развојним проблемима , која имају 

разне сензомоторне сметње, кроз игру развијају сезомоторне способности . 

 

 

 



                        
 

 

26.9.2019.Обележили смо Европски дан језика. Колегиница Тања Марић је овим 

поводом организовала креативну радионицу на којој су се деца забавила учећи и 

упоређујући гласове (ономатопеје)животиња у српском , италијанском и енглеском 

језику. 

 

                



                     
 

27.9.2019.Одржана је седница Педагошког колегијума. 

27.9.2019. Ученици наше школе су посетили позориште „Пинокио“ и гледали 

представу „Ружно паче“, где су се као увек, лепо дружили и уживали у овој поучној 

представи. 

30.9.2019.Одржана је седница Стручног већа млађих разреда. 

 

 

ОКТОБАР 

 

1.10.2019.Одржана је седница Стручног већа старијих разреда. 

 4.10.2019.Oдржана је манифестација „И ја сам дете са ове планете“, у организацији 

друштва МНРО Новог Београда. 

Наша школа традиционално је учествовала на овој лепој манифестацији, кaо и сваке 

године. Ученик наше школе наступио је са клавирском тачком "Дунавски 

валови",композитора Јована Ивановића.Уживали смо као и сваке године. 



        
 

7.10.2019.- 13. 10. 2019. Обележавамо ДЕЧИЈУ  НЕДЕЉУ . 

 

Мото ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ 2019 године је  Да право свако – дете ужива лако! 

Дечија недеља у нашој школи обележена је низом културно -забавних активности   

као и сваке године: 

 

7.10.2019.Одржана је радионица „Са другом све је лакше!“, наши гости била су  

деца из предшколском групом из ПУ„Наша радост“. Ученици наше школе лепо 

су се дружили са веселим предшколцима. Деца су била веома заинтересована за 

израду робота, певали смо, играли и на крају се освежили сокићима и 

слаткишима.Радионицу су водиле колегинице:Бранка Лазаревић, Вера Јовановић 

и Драгана Младеновић. 

 

   



 

 

                        
 

 

8.10.2019.Ученици наше школе са радошћу и великим трудом спремали су приредбу 

добродошлице нашим првацима.Песме и рецитације смењивале су се и мамиле 

осмехе родитељима и ђацима.Срећан почетак школовања наши драги прваци!  

                     
 

 

8.10.2019. Ученици наше школе данас су посетили Интернационалну школу и 

тиме дали увод у наставку дивног дружења започетог прошле школске године. 

Одржана је прва у низу радионица које реализујемо у сарадњи са 

Интернационалном школом из Београда под називом "Креативни кутак". Тема ове 

радионице била је "Имам право..." и осмишљена је у складу са слоганом 

овогодишње Дечје недеље и обележавања 30. годишњице Конвенције о правима 

детета. Иако делује прилично озбиљно, деци је било јако забавно и занимљиво. 

Заједно су цртали, бојили и секли симболе слободе, љубави, другарства, здравља, 

игре и лепили на велики хамер, који је био резултат њиховог рада. Било је право 



задовољство посматрати како језичке, социјалне и емоцијалне баријере нестају у 

заједничкој игри и раду. 

  
Тема  одржане радионице била је „Имам право“. 

 

8.10.2019.Пријатељи деце општине Нови Београд су организовали, у оквиру Дечије 

недеље, 24. ревију стваралаштва деце и младих Београда, у великој сали Дома 

културе“Студентски град“. Ученик наше школе представио се Инструменталном 

тачком „Дунавски валови“, Јована Ивановића. 

8.10.2019. Колегинице Бранка Арамбашић и Јелена Чуха својим присуством, 

подржале су инклузивни литерални фестивал „Крилате речи“, у организацији 

Удружења особа са инвалидитетом Београд. Фестивал се одржао у Градској 

скупштини Стари двор у свечаној сали, а програм је подржан од Секретаријата за 

социјалну заштиту Града Београда. 

                                
   

 

 



9.10.2019.Одржана је  радионица за родитеље: „Моје дете иде у школу“ . 

Радионицу је водила психолог школе Јелена Митић, а наш гост је био 

представник ГЦСР. 

 

 

10.10.2019. У гостима нам је било луткарско позориште „Пинокио“. За ученике наше 

школе извели су представу "Принцеза на зрну грашка". Као и увек представа је била 

динамична и пуна сонгова, те су ученици могли да учествују, певају и тапшу. Радујемо 

се  и ишчекујемо њихов поновни долазак у нашу школу. 

 

    
 

                                                           



 

 

11.10.2019. Последњи дан у дечијој недељи посветили смо акцији прикупљања 

средстава за личну хигијену за децу и особе који се налазе на смештају у Дому за 

децу и лица ометена у развоју "Др Никола Шуменковић". 

Уз помоћ родитеља прикупљена је солидна количина хигијенских средстава, а уз помоћ 

Црвеног крста Новог Београда помоћ ће стићи до оних којима је најпотребније  

Велико хвала свима на одзиву у овој акцији!  

 

 

               
 

16.10.2019.Обележили смо Светски дан хране, под слоганом“Правилна исхрана –

доступна и приступачна свима. За свет без глади“. Наш дугогодишњи 

пријатељ“Pro chef“, нам је омогућио кроз донацију разноврсног воћа и поврћа, да 

одржимо разноврсне  и занимљиве радионице , кроз које су се наши ученици на 

практичан начин упозналии утврдили у сазнању  , зашто су ове намирнице толико 

вашне за наш организам . 

На нашој првој радионици , у организацији колегинице Вере Илић и Милунике 

Петровић, ученици су правили „смути“ напитке, од разноврсног воћа и поврћа, 

препуних витамина и других хранљивих састојака. Наши мали кувари су 

послужили све ученике и запослене у школи, који су уживали у предивним 

укусима. 

 

                               
На нашиј другој радионици, коју су организовале колеге Марко Лукић, Бојана 

Делибашић, кроз практичан рад и интересантне активности, ученици су имали 



прилику да се упознају са пирамидом исхране и намирницама које би требало да 

буду присутне у свакодневној исхрани, као и  њиховом утицају на здравље. 

 

                            
  На нашој трећој радионици „Свет кроз воће“, окупили су се ученици старијх 

разреда, који су имали задатак да открију:боју , изгледи облик илустрацијавоћа, 

заступљеног на одређеним континентима.Током реализације ученици су активноу 

разговору о здравој исхрани.радионицу је водила колегиница Алма Анђелковић.  

 

                                    
На крају ових радионица деца су се послужила свежим воћем. 

 

 

 



                  
Од 14.10.до 18.10.2019. одржана је Недеља спорта, која је реализованакроз полигоне 

, по радним данима у недељи: 

Полигон спретности различите тежине, са елементима варијанти ходања на широким 

и уским површинама кретања, са и без препрека. 

Гимнастички полигон, колутови напред , назад, окрети , прескоци , у зависности од 

могућности детета. 

Кошаркашки полигон,полигон прецизности кроз станице,плигон са обручевима 

бичле су део деци омиљене недеље спорта. 

17.10.2019.Ученици наше школе посетили су позориште лутака “Пинокио“, 

гледали су представу „Алиса у земљи чуда „ .Тражили смо пут кроз свет у коме 

обитавају ужурбани ѕец, гусеница, луди шеширџија.Девојчица Алиса нас је научила 

да никад не заборавимо дете у себи. 

Од 25.10. до 29.10.2019. захваљујући донацији Црвеног крста града Београда, који у 

2019. години  реализује програм опоравка деце под мотом „Покажи им шта заиста 

значи љубав“, ученици шестог , седмог и осмог разреда, отиђли су на одмор на 

Дивчибаре, у пратњи одељенских старешина и медицинске сестре.Освојили смо: 

Црни врх, возили се возићем „Лили“ до видиковца, прославили један леп рођендан, 

,прошетали шумом, ливадом Голубац, јахали коње.  

 

 

 

 

                 
 

 



                 
 

                                          

 

Препуни незаборавних тренутака, дивних утисака, испуњени  радошћу , вратили смо 

се у Београд и једва чекамо да поновимо ово предивно искуство.    

 

НОВЕМБАР 

 

 

5.11.2019.У склопу континуиране стручне едукације запослених, у нашој школи 

гостовала је шеф одељењаза специјалистичко –консултативне прегледе др. 

Оливера Алексић Хил, спец. Дечије психијатрије из Института за ментално 

здравље, Палмотићева , Београд. 

Предавање је обухватило више области из дечије психијатрије,са акцентом на 

специфичним облицима понашања , који перзистирају код наших ученика. 

                   
 

 

8.11.2019. и 9.11.2019. Директорка школе, као и колегинице Мирјана Стевановић, 

Јелена Тапушковић, Ивана Цијановић, Тања Бубић, Александра Стоиљковић и 

Јелена Чуха, присуствовале су Конференцији ATAAC 2019 у Београду. 

 

12.11.2019.Одржана је седница Стручног већа млађих разреда. 

 



13.11.2019. Ученици III разреда, посетили су   McDonalds, у пратњи своје наставнице 

Иве Билаловић и директорке школе Милунике Петровић. 

 

13.11.2019. Одржана је седница Стручног већа  старијих разреда. 

 

14.11.2019.Одржана је седница Наставничког већа. 

 

15.11.2019. У нашој школи обележен је 16.новембар-Међународни дан толеранције. 

У гостима су нам били пријатељи из Интернационалне школе Београд. Одржана 

је заједничка радионица на тему толеранције.Ученици наше школе , као и наши 

драги гости,оцртавали су своје дланове и лепили их , у виду крошње дрвета, 

указујући на то да смо сви део истог друштва.Радионицу је организовала 

колегиница Ана Огњановић.  

                                
 

15.11.2019. Колеге из наше школе Маја Марић, Слађана Лалић Гајица, Василије 

Балош, Бранка Арамнашић и колегиница Душица, присуствовали су деветом 

међународном скупу о кохлеарној импатацији „Корачам и слушам“. 

 

18.11.2019. Колегинице наше школе Мирјана Стевановић, Тања Бубић и Јелена 

Тапушковић, су одржале приказ рада „Асистивна технологија и 

аугментативна комуникација“, студентима ФАСПЕР-а. 

 

19.11.2019. Специјалиста дечије психијатрије Др Оливера Алексић Хил, одржала 

је предавање за родитеље ученика наше школе на тему „Психијатријски 

поремећаји код деце основношколског узраста“.након предавањародитељи су 

постављали питањаи дискутовали међусобно и са докторком. 

 

 



20.11.2019. Ученици петог, шестог и осмог разреда наше школе, учествовали су на 

регионалном такмичењу из пикада и добили медаље за активно учешће и 

спортски дух. Домаћин манифестације је ОШ „Милоје Павловић“, који нам је 

пружио диван провод и дружење.  

 

    
 

 

 

21.11.2019. У посету нам је дошао  прослављени спортиста Горан Ивковић, који се и 

овом приликом играо са децом, школи поклонио лопте.Хвала иједва чекамо да се 

поново дружимо. 

 

                                



22.11.2019. Ученици трећег разреда примили су поклон изненађења, играчке, које им 

је поклонила ученица Уна ученица школе „Бранко Радичевић“, које је 

освојила на дечијој наградној игри.Ценимо овај диван и самоиницијативан гест 

једне тринаестогодишње девојчице и једва чекамо да се дружимо. 

 

                                   
 

16.и17.11.2019. Наше колеге учествовале су на Симпозијуму „Специјална 

едукација и рехабилитација-методе засноване на доказима“ , у циљу 

континуираног стручног усавршавања. 

 

28. и 29.11.2019. Колегинице Маја Марић и Слађана Лалић Гајица присуствовале су 

Међународном научном скупу „Актуелности у логопедији, окупационој 

терапији и социјалном раду – ALOS 19“. 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 

 

 

3.12.2019.Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, за ученике школа 

за образовање и васпитање деце са сметњама у развоју, у Малом позоришту 

„Душко Радовић“, традиционално је одрђана манифестација“Ти можеш“.Ученик 

наше школе представио се клавирском тачком, свирао је песму „Пинк Пантер“. 

 

12.12.2019. У холу школе одржана је новогодишња радионица под називом 

“Празници нам стижу“. Ученици су заједно са својим родитељима и 

наставницима имали прилику да искажу своју креативност и вештине у прављењу 

новогодишњих украса. 

 



                        
 

 

                                     
 

12.12.2019.Ученици наше школе имали су задовољстбо да присуствују концерту 

њихових вршњака из земунске МШ“Рокенрол“. Уживали смо у лепој музици, 

атмосфери и дружењу. 

 

               



 

13.12.2019. Ученици наше школе погледали су инклузивни мјузикл „Магично 

сеоце“,која је одржана у „Мадленијануму“, а у продукцији удружења за 

афирмацију дечијег стваралаштва „Свитац“. У овом предивном мјузиклу 

учествовало је преко 40 особа са различитим развојним сметњама. Било је 

предивно! 

 

13.12.2019.Одржана је хоризонтална обука на тему „Импресивни говор кроз 

имитацију покрета“ у логопедском кабинету,  где смо имали прилику да се у још 

једној у низу хоризонталних обука , упознамо са добром дефектолошком праксом. 

 

23.12.2019. Поводом предстојећих празника, у нашој школи организовано је 

бесплатно сликање са Деда Мразом, захваљујући“ Емил фото стилу“ и 

њиховим професионалним еотографисању. Хвала! 

 Деца су била одушевљена овом посетом и  уз топле осмехе забележене су прелепе 

фотографије, а могле су се чути и новогодишње жеље упућене Деда Мразу. 

 

 

 

 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26.12.2019.Традиционално, као и сваке  године , имали смо задовољство да нас 

посети ученички парламент ОШ“Надежда Петровић“. Уследило је уживање у 

лепом дружењу, које су организовале наше колегинице Рената Лукенић и Ана 

Огњановић, обојеном новогодишњом атмосфером. Радујемо се поновном сусрету! 

 

                            
27.12.2019. Данас је одржана новогодишња приредба. Наша весела приредба је 

најлепши, најрадоснији и жељно ишчекивани догађај свих ученика наше школе. 

Деца су се представила новогодишњим рецитацијама и  песмама, које су вредно 

увежбавали са наставницима. На крају наше дивне приредбе уследило је дружење 

уз музику и пригодно послужењe за ученике и њихове родитеље. 

 

                   
 

 

 

 

Захваљујемо се „Swislione“ , који су нашим ученицимадаривалислатке пакетиће, као 

и Црвеном крсту Новог Београда, који су такођедонирали пакетиће за децуи 

средства помоћу којих смо организовалипослужење за ученике и њихове 

родитеље. 

 

 



                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срећна НОВА ГОДИНА и БОЖИЋ! 

   
 

 

 

 



 

 

 

 

ЈАНУАР 

 

 

14.1.2020.Одржана је седница Школског одбора. 

21.1.2020. Ученици наше школе посетили су Интернационалну школу у Београду, 

као и увек учествовали су улепој креативној активности, дружили су се  и јако се 

лепо провели. 

27.1.2020.Обележена је школска слава Свети Савa.Свечаност поводом обележавања 

школске славе, почела је молитвом и сечењем славског колача, коју је, заједно са 

ученицима, родитељима и колективом наше школе, водио свештеник храма Светог 

Димитрија.Уследила је пригодна приредба, испуњена лепим православним песмама и 

рецитацијама.Након  послужења, као и сваке године , из школе  смо изашли  пуних 

срца и са благословом Светог Саве, за успешан рад наше школе.Овом приликом 

захваљујемо се „Jaffa“ Црвенки , за донацију светосавских пакетића! 

                

28.1.2020.Одржана је седница Одељенског већа млађих разреда. 

29.1.2020. Одржана је седница Одељенског већа  старијих  разреда. 

31.1.2020.Одржана је седница Наставничког већа. 

У току првог полугодишта, испред ОШ „Нови Београд“, наш тим за инклузију, чији је 

координатор Слађана  Лалић Гајица, у сарадњи са редовним школама, пружао је 

додатну подршку у образовању деце, ученика и одраслих са сметњама у развоју и 

инвалидитетом. Сарадњу са: ОШ „20.Октобар“, ОШ „Младост“,  ОШ „Бранко 

Радичевић“, СШ“Средња туристичка школа“, ОШ“Јован Дучић“и “ X београдска 

гимназија“, оствариле су колеге: Василије Балош, Јелена Митић и Јелена Чуха. 

 

 



ФЕБРУАР 

 

22.2.2020. У нашој школи одржан је стручни скуп на тему “Рана интервенцијаи 

искуствено учење , као помоћ развоју кроз Монтесори метод“ , у организацији 

Монтесори друштва Србије и ОШ“Нови Београд“.Колегинице: Вера Јовановић, 

Драгана Младеновић,Бранка Лазаревић, Јелена Чуха и Бранка Арамбашић, 

представиле су се радом на тему“Нови Монтесори материјализа подстицањесенѕорне 

интеграцијеи сазнајне организованости“ и кроз две радионице „Како настају и 

примењујусе сензорни материјали“ и „Како настају и примењујусе картице из 

области говора и језика, математике и космичког кутка“. Радионице су протекле у 

пријатној атмосфери и размени корисних идеја за израду дидактичних стредстава. 

 

            
 

4.2.2020.Одржана је креативна радионица поводом обележавања Дана жена. 

Колегиница Милена Љубић организовала је хоризонталну обуку у виду радионице 

“Саксије са цвећем“ у просторијама продуженог боравка. Деца су уз помоћ 

наставнице Милене и Ксеније , направили прелепо цвеће од разнобојног  папира и 

другог материјала   за маме. 

 

 

                       



МАРТ 

15.3.2020. Донета је одлука о проглашењу ванредног стања на територији републике 

Србије у циљу сузбијања заразне болести COVID-19. У складу са овом одлуком наша 

школа, као и остале школе у Републици Србији, реализовала је  наставу на даљину. 

Наставници су континуирано и  успешно координисали васпитно –образовни процес, 

кроз свакодневну сарадњу са родитељима и нашим ученицима. Родитељи су били 

правовремено информисани о свим школским  активностима и путем сајта наше 

школе. 

Различити корисни садржаји,  видео прилози слободних активности и наставних 

активности, медицинско-здравствени текстови, радови наших ученика током 

ванредног стања, као и сви остали потребни садржаји, објављивани су на нашем 

сајту. 

Ученици који нису били  електронски опремљени, у договору са одељенским 

старешином,другим облицима рада реализовали су наставни процес и правовремено 

обвештавани о свим потребним информацијама.  

АПРИЛ 

13.4.2020.Одржано је Наставничко веће. 

24.4.2020.Наша школа ове године обележила је 50 година постојања. Наши ђаци су 

имали прилику да учествују у онлајн приредби и на тај начин учествују у 

обележавању овог битног и важног дана. 

МАЈ 

11.5.2020.На основу  одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

целодневни боравак(целодневна настава и продужени боравак) у ОШ“ Нови Београд“ 

почео је са радом, који се одвијао  у сладу са неопходним мерама, прописаним од 

стране министарства,а уз поштовање одговарајућих превентивне мера, у циљу 

спречавања ширења KOVIDA -19. 

ЈУН 

3.6.2020.Ученици осмог разреда почели су са похађањем припремне наставе за 

полагање матурског испита. 

17.6.2020.Одржано је полагање завршног испита  испита из српског језика 

18.6.2020. Одржано је полагање завршног испита  испита из математике 

19.6.2020. Одржано је полагање завршног испита  испита, комбиновани тест 

 

 

 

 

 


