ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.
СЕПТЕМБАР
Ове године смо уписали 434 ученика. У првом и другом разреду имамо по три
одељења, а од трећег до осмог по два. Укупно 18 одељења. Пошто се настава одржава само
пре подне, недостајала је учионица, па је читаоница преграђена и у њу су смештени
ученици 31.
1.9.2016. Почела је настава у новој школској години. Свечани пријем првака био је у 17
часова.
19.9.2016. Ученици трећег и четвртог разреда гледали су у Биоскопу ,,Фонтанаˮ анимирани
филм ,,Ко се боји вука јошˮ.
19.9.2016. За ученике трећег и четвртог разреда приређена је књижевна радионица коју је
организовала издавачка кућа Propolis books. Tом приликом је представљена нова књига
веома популарног енглеског писца Дејвида Вилијамса ,,Деда у бекствуˮ. Истог дана су
инспектори Одељења за малолетничку делинквенцију града Београда одржали предавање
за ученике петог разреда. Тема је била: упознавање с полицијом и безбедност деце.
21.9.2016. Ученици 51 и 52 обишли су Калемегдан са својим разредним старешинама. Том
приликом су посетили Конак кнегиње Љубице, саборну цркву и Галерију природњачког
музеја.
ОКТОБАР
3.10.2016. У оквиру манифестације дани Москве у Београду, Руски центар на Филолошком
факултету организовао је ликовни конкурс ,,Симболи Русије у Београдуˮ за ученике
основних школа. Од наших учесника, највише успеха је постигла Андријана Радић из 6 1,
која је освојила бронзану медаљу за треће место. Честитамо јој!
4.10.2016. У преподневним часовима учитељице првог и другог разреда водиле су своје
ученике у Биоскоп ,,Фонтанаˮ на пројекцију анимираног филма ,,Ко се боји вука јошˮ.
Поподне је одржана изложба кућних љубимаца у оквиру Дечје недеље, чиме се, као и
сваке године уназад, обележио Светски дан животиња.

7.10.2016. У Основној школи ,,Драган Лукићˮ одржано је општинско такмичење у
кошарци за ученике 7. и 8. разреда.
8.10.2016. Традиционална Трка за срећније детињство одржана на Ушћу за ученике од 1.
до 8. разреда.
11.10.2016. Стоматолози из Дома здравља Нови Београд обавили преглед зуба у школи
ученицима 8. разреда.
12.10.2016. У оквиру Дечје недеље наш ученик Лука Јоксимовић из 81 добио је прву
награду на Ликовном конкурсу ,,Нећу да бригам, хоћу да се играмˮ.
13-15.10.2016. Ученици 8. разреда били су на екскурзији на Тари. Маршрута је била
следећа:

Београд-манастир

Благовештење-Сирогојно–Златибор–Тара–Мокра

гора

(шарганска осмица, Дрвенград)–Перућац–Бајина Башта–Београд. Ученици су били
смештени у хотелу ,,Бели борˮ на Тари. И путовање и боравак прошли су у најбољем реду.
14.10.2016. Ученици 5. и 6. разреда ишли су у ОШ ,,Радоје Домановићˮ на општинско
такмичење у кошарци. Мушка екипа наше школе пласирала се у полуфинале, које ће се
одржати у истој школи у среду, 19.10.
19.10.2016. На општинском такмичењу у кошарци ученици 6. разреда освојили су 3. место.
24.10.2016. Ученици првог и другог разреда ишли су у Мали Иђош. Обишли су салаш
Катаи, Пекарски музеј и рибњак код речице Криваје. Ученици трећег и четвртог разреда
ишли су на једнодневни излет у Јагодину.
НОВЕМБАР
2.11.2016. Ученице 5. и 6. разреда ишле су на општинско такмичење у одбојци у ОШ
,,Краљ Александарˮ. Нажалост, нису се пласирале на даље такмичење.
4.11.2016. Ученици 52 су са својом разредном Александром Адамовић Тасић одгледали
представу ,,Тинејџ клубˮ у Позоришту ,,Душко Радовићˮ, која се одиграла у 20 часова.
18.11.2016. Ученици седмих разреда отишли су да разгледају резиденцију кнеза Милоша у
Топчидеру, тј. Милошев конак.
22.11.2016. Ученици млађих разреда ишли су у Дечји културни центар где су гледали
представу ,,Авантура до чаробњака из Озаˮ.
25.11.2016. Завршено је поплочавање испред главног улаза у школу и ђачког, у дворишту.

30.11.2016. За ученике 7. и 8. разреда приказана је у нашој фискултурној сали
Мотивациона представа, коју су извели чланови Асоцијације слабовидих и слепих.
ДЕЦЕМБАР
1.12.2016. Реализована је школска завршница пројекта Певајмо сви, рад са одељењским
хоровима. Учествовали су ученици млађих разреда.
2.12.2016. Ученици 52 су у Позоришту ,,Пинокиоˮ одгледали представу ,,Ничијиˮ, коју је
припремила драмска секција Девете београдске гимназије.
8.12.2016. Учествовали смо у завршници пројекта ,,Певајмо свиˮ (рад са одељењским
хоровима), која се одржала у Дечјем културном центру. Пројекат је, иначе, реализован под
покровитељством Министарства просвете и Градског секретаријата за образовање и
васпитање.
15.12.2016. Ученици старијих разреда посетили су Фестивал науке на Београдском сајму.
15.12.2016. Наставница Сузана Кићановић је водила ученике 6

½

на представу „Буба у

ухуˮ, која се приказује на сцени Пете београдске гимназије, а глумци су чланови
аматерског позоришта Театар 5.
22.12.2016. У фискултурној сали је за ученике првог и другог разреда изведена луткарска
представа ,,Палчићˮ.
28.12.2016. Ученици старијих разреда прославили су у школи Нову годину.
30.12.2016. Последњи дан календарске године традиционално је улепшан маскенбалом за
ученике млађих разреда. Маштовите креације, песма, музика и игра обележиле су овај дан.
ЈАНУАР
12.1.2017. Ученици старијих разреда ишли су на пројекцију филма Здравка Шотре ,,Santa
Maria della Salluteˮ, који се приказивао у биоскопу ,,Фонтанаˮ.
27.1.2017. Као и сваке године приређена је приредба за школску славу, у којој су
учествовали ученици свих узраста, било да су чланови хора и оркестра, било драмске и
рецитаторске секције. Тако је радно обележен Свети Сава на задовољство садашњих и
бивших ученика, родитеља, бака и дека који су били добра публика.

ФЕБРУАР
14.2.2017. Одржано такмичење рецитатора ученика млађих разреда. Једногласном одлуком
жирија изабрана је Софија Урукало из 41. Друго место деле Петра Шево из 13 и Симон
Вујић из 32. Треће место је припало Нађи Костадиновић и Ани Јовановић, које иду у
одељење 42. Истог дана је било такмичење и за ученике старијих разреда. Победила је
Ивана Вучковић 71, друго место је освојила Анђела Антонијевић 61, а треће Мина Шкипина
из 71. Желимо им срећу на општинском такмичењу!
24.2.2017. Ученици

другог и четвртог разреда су одгледали филм ,,Певајмо 3 dˮ у

биоскопу ,,Фонтанаˮ, а 27.2.2017. исти филм ће гледати ученици првог и трећег разреда.
MAРТ
16.03.2016. Одржано је такмичење из математике ,,Кенгур без граница“ за ученике свих
разреда.
Истог дана су била отворена врата за будуће прваке и њихове родитеље. Приређене су
разне радионице по учионицама и кабинетима, добијали су разне поклончиће које су им
направили ученици млађих разреда, поклањали су се и часописи наше школе. Деца су
уживала и дружењу с нашим ученицима који су се показали као прави домаћини.
23.03.2017. Разредне старешине старијих разреда водили су своје ученике у Аматерско
позориште ,,Дадовˮ на представу ,,Насиљеˮ.
31.03.2107. У Библиотеци града Београда, дечје одељење ,Чика Јова Змајˮ, одржана је
завршна свечаност и додела награда у вези са литерарно-ликовним конкурсом ,,Гласам за
књигуˮ. И наши су ученици, углавном млађих разреда, учествовали представљајући
омиљену књигу саставом или цртежом. С поносом све обавештавамо да је наша ученица
Лила Станојевић из 23 за свој литерарни састав освојила прво место!

АПРИЛ
20-27.4.2017. Ученици 41, 42, 23 и 12 боравили су на Руднику недељу дана где су имали
наставу у природи. Све је протекло у најбољем реду, а активности су се спроводиле по
плану и програму.
27.4 - 4.5. Ученици 21, 22 и 11 боравили су на Руднику недељу дана где су имали наставу у
природи. Све је протекло у најбољем реду, а активности су се спроводиле по плану и
програму.
Од 28.4.2017. почела је с радионицом у нашој школи Фондација ,,Маслачакˮ. Одржаће се 8
радионица у оквиру програма подршке даровитој деци и то петком, од 8 до 8:45.
МАЈ
7-8.5.2017. Ученици седмих разреда били су на екскурзији у Костолцу два дана, где су
обишли Виминацијум.
10.5.2017. Одржано је завршно такмичење у читању за ученике 2, 3. и 4. разреда. Одлуком
жирија, за најбоље читаче у 2. разреду изабрани су:
1. Богдан Бјелић из 22,
2. Маша Стефановић 23.
3. Дуња Симић 23
У 3. разреду изабрани су:
1. Вања Стефановић 32
2. Уна Убовић 31
3. Ања Бачко 31
Најбољи у 4. разреду:
1. Софија Јокић 41
2. Нађа Костадиновић 42
3. Софија Урукало 41
Првонаграђени су добили за награду лепу књигу.

15.5.2017. Свечаном приредбом обележен је Дан школе. Наша ОШ ,,Иван Гундулићˮ је
прославила 67. рођендан! Директор је даровао књиге свим ученицима који су освојили
награде на општинском, градском и републичком нивоу. Прослава се завршила за чланове
колектива и госте у ресторану уз игру, песму и пријатно дружење.
16.5.2017. Сви учесници манифестације Читалачка значка данас су са библиотекарком из
Библиотеке ,,Вук Караџићˮ разговарали о прочитаним књигама. Ове године 62 ученикa је
радило Читалачку значку, a њих 14 ће бити награђено на свечаној додели у Општини Нови
Београд у јуну. Награђени су: Нађа Мадић и Илија Станишић из 2/1, Олга Бојовић из 2/2,
Коста Атанацковић, Драгана Новковић и Ива Петровић из 2/3; Уна Убовић 3/1, Ања
Поповић и Вања Стефановић из 3/2; Софија Јокић из 4/1, Нађа Костадиновић и Стефана
Јовичић из 4/2; Тамара Милојевић и Андријана Радић из 6/1.
17.5.2017. Ученици 2, 3. и 4. разреда су били у Позоришту ,,Душко Радовићˮ, где су
одгледали представу ,,Царево ново одело - цар је гоˮ.
23.5.2017. Представу ,,Камени цветˮ у Позоришту ,,Душко Радовићˮ гледали су ученици
сва три одељења првог разреда.
26.5 – 2.6.2017. На рекреативној настави на Руднику били су ученици 13, 31 и 32.
29.5.2017. Ученици 6/1 и 6/2 били су на једнодневном излету на Палићу.

