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Кад деца стварају…
Поводом обележавања „ Дечје недеље“ организована је радионица са ђацима предшколцима
васпитачице Марине Ташић. Ђаци трећаци су мале другаре научили да праве кућице од папира, а
затим су кућице бојили и цртали своју породицу. Једни другима упутили су поруке пријатељства
и отпевали песме о другарству. Предшколци су на крају дружења поклонили старијим другарима
шарене лизалице од картона које су сами направили. Дивно смо се дружили и одлично забавили!

Ученици III 4 и учитељица Драгана Вучен

Ликовна радионица „Моја породица“
У оквиру обележавања „ Дечје недеље“ организована је ликовна радионица за ученике трећег
разреда на тему Моја породица. Ликовни радови изложени су на паноу школе на другом спрату.

Учитељица Драгица Малетић

Звездина школа кошарке
Тренер Звездине школе кошарке 19.10.2015. одржао је час физичког васпитања у свим одељењима
трећег разреда и презентовао активности школе.

Одељењско веће III разреда

Дан јабука - тематски дан
20.10.2015. ученици III 2 су кроз различите активности обележили дан који је јабука као краљица
воћа добила у календару.Традиција обележавања Дана јака 20.октобра започела је у Лондону
1990.год.с циљем да се потврде и покажу њени здравствени квалитети.
Активности током дана:
 Презентација – Краљица воћа – јабука; порекло, гајење, јабучњак, старе и нове сорте,
значај за здравље, изреке, занимљивости, шта је још јабука ...
 Приказивање ученичких радова према договореним задацима: приче, чланци, слике, значај,
пословице, изреке, рецепти, занимљивости, савети, употреба...
 Прича „Три јабуке с бакиног ормара“;
 Стваралачки задаци - креативни литерарни рад у групама;
 Учимо како се реч јабука каже на другим језицима
 Решавање математичких задатака;
 Рекламирамо свој производ – израда рекламног плаката;
 Игре с јабукама – такмичење група;

Ученици III 2 и учитељица Адела Радивојевић

Сунце пријатељства
На часу ГВ ученици III 4 су кроз различите задатке и забавне игре разговарали о пријатељству,
развијали пријатељске односе и емпатију. Исход ове радионице био је дефинисати шта је
пријатељство, које особине би требао имати добар пријатељ и како се негује пријатељство.
Активности током часа:
 Певање песме Пријатељство;
 Сунце пријатељства: На хамеру је залепљен жути круг , ученици су добили зраке сунца –
жуте папирне траке, на којима су написали шта је за њих пријатељство. Зраке су лепили
око средишта и заједно читали шта су написали.
 Разговор - Ко нам све може бити пријатељ? Можемо ли имати пријатеље на различитим
местима? (у школи, код куће, на тренингу…) Шта повезује пријатеље? (заједнички хобији,
интереси, забава, други пријатељи…)
 Игрица Руковање

Ученици III 4 и учитељица Драгана Вучен

Радионица креативног писања – Тема: Мој учитељ
Дана 4. новембра 2015. године у посету нашем одељењу III3 је дошла професорка српског језика и
књижевности Данијела Пешић Јовановић. Одржала је двочасовну радионицу поводом дана
просветних радника који се обележава 8. новембра. У радионици су активно учествовали ученици,
јер је циљ био да кроз креативни драмски процес буду подстакнути за писање писама, песама и
кратких топлих порука у којима исказују значај учитеља за њихов позитиван развој.

Ученици III 3 и учитељица Драгана Милојевић

Шаховски турнир у нашој школи
Шаховски савез Београда, у сарадњи са Секретаријатом за спорт омладине Београда и Спортским
савезом Београда, организовао је у петак 4. децембра 2015. године шаховски турнир у нашој
школи.

Одељењско веће III разреда
„Снежни врхови“
С почетка зиме, желели смо да уживамо у погледу на неке далеке, сјајне, задивљујуће врхове. Уз
помоћ темпера, четкица,беле креде и много фантазија, вредне дечије руке су насликале и дочарале
наше предивне „Снежне врхове“. Радови су улепшали наш простор и дочарали наше зимске снове.

Ученици III 2 и учитељица Адела Радивојевић

Ово сам ја – наш први лапбук
Лапбук (lapbook) је збирка мини материјала – којa пружа интерактивни простор за цртеже, приче,
графиконе, дијаграме и писани рад о било којој теми. Лапбук, паметна фасцикла, маштовита
свеска, како год да овај мини пројекат назовете је оригинална, јединствена и креативна творевина
детета о некој теми. Прави се од картонске фасцикле у боји, мада смо ми наш први лапбук, Ово
сам ја, правили од корица блока бр. 4. Најпре смо сецкали, савијали, лепили и осмислили насловну
страну. Материјал за рад ученици су попуњавали, бојили и трудили се да на најбољи могући начин
осмисле свој лапбук и представе себе. Уживали смо стварајући!

Ученици III 4 и учитељица Драгана Вучен

У позоришту
У понедељак 21.12.2015. године били смо у Београдском драмском позоришту. Гледали смо
представу “ Три новогодишње шкриње“. Главни ликови су: Марта, Лука, Јован, Бојан и наставник
Мика. Деца припремају новогодишњу представу уз помоћ наставника и схватају да блистава
спољашњост није најважнија, да се човек цени по ономе што долази из унутрашњег бића.

Одељењско веће III разреда

Ликовна секција III 4
Ликовна секција III 4 наставила је са радом и ове школске године. Секцију похађа 18 ученика.На
часовима секције цртамо, сликамо, вајамо...излажемо радове и учествујемо на конкурсима.

Ученици III 4 и учитељица Драгана Вучен

„Зимско дрвеће“
Дрво, као стална инспирација, овог пута окићено снежним пахуљама, изазов је за маштање и
стварање. Да би насликали овако лепе радове, на часовима Ликовне културе, научили смо како да
мешамо боје, како да одлучимо које ћемо боје спајати, како да правимо више нијанси једне боје,
трудећи се да прелази буду што природнији. Труд се исплатио, добили смо сјајне радове!

Ученици III 2 и учитељица Адела Радивојевић

Новогодишња приредба III 2
28.12.2015. позвали смо све драге људе у наш „Театар“ на Вече глуме и забаве.
Припремили смо три драмска текста: „Љутито мече“, „Снежана и седам патуљака“ и
„Принц без мираза“. Уживали смо у таленту и креативности наших глумаца!

Ученици III 2 и учитељица Адела Радивојевић

Нешто другачији родитељски
Дана 28. 1. 2016. године у учионици одељења III-1 одржан је родитељски састанак поводом
краја првог полугодишта. Састанку су присуствовали и ученици овог одељења.
Кроз низ питања која је учитељица постављала својим ђацима, а која су
била право изненађење како за родитеље тако и за децу, показали су
колико познају себе, једни друге и шта умеју и шта су научили у трећем
разреду.

Родитељски састанак је
био занимљив, а сви
учесници веома заинтересовани и активни.Трудићемо се да на овакав
интересантан начин наставимо да радимо ради јачања наше заједнице и колектива.

Ученици III 1 са учитељицом Јасном Томовић

Родитељи у гостима - Представљање занимања
Родитељи Ивана Ракитић и Горан Вулетић су били гости у одељењу III 2 – 26. јануара 2016.
Донели су све што је потребно да у учионици поставе и прикажу своју малу производњу.
Једноставно, практично, занимљиво и безбедно показали су ученицима своје занимање – процес
производње течног сапуна. Ђаци су учествовали у производњи и сами су изабрали и направили
свој сапун.

Ученици III 2 и учитељица Адела Радивојевић

Традиција се наставља
Без изузетка, и ове године за осми март најмилије женске особе желели смо да изненадимо малим
знаком пажње. Ове године одлучили смо се за глинене огрлице које су ученици са радошћу
правили негујући старе занате.

Ученици III-1 са учитељицом Јасном Томовић

„Лов на зелени дијамант“
14.3.2016. смо у у великој сали Дечјег културног центра уживали у позоришној представи „Лов на
зелени дијамант“.

Одељењско веће III разреда

“Сви лако учимо кроз огледе“
У оквиру пројекта „Мрежа пријатеља инклузивног образовања“, које је покренула Фондација за
отворено друштво Србије у сарадњи са ЦИП – Центром за интерактивну педагогију и Центром за
образовне политике изведена је локална акција коју подржава Друштво учитеља Београда.
Угледни час “СВИ ЛАКО УЧИМО КРОЗ ОГЛЕДЕ“ одржан је 10. марта у ОШ “Душан Вукасовић
Диоген“ у Бечмену ( учитељица Бојана Чернош). У оквиру пројекта, угледни час је приказан свим
одељењима III разреда наше школе.
Циљ акције је заступање права детета на квалитетно и праведно образовање кроз промоцију
вредности друштвене и образовне инклузије. Ученици могу равноправно да учествују у огледима
и да кроз заједничке активности изграде приснији однос.

Учитељица Драгана Вучен

„Даљина“
Ближе – тамно, даље – светло показали смо на једноставним формама: планине, обриси града...
Поново користимо нијансирање, тамну боју постепено посветљавамо и добијамо ефекат даљине.

Ученици III 2 и учитељица Адела Радивојевић

Школа рукомета
У уторак 29.3.2016. године, тренер УРК „Студентски град“ одржао је час физичког васпитања у
свим одељењима трећег разреда и презентовао ученицима активности школе рукомета.

Одељењско веће III разреда

„Месечина“

Ученици III 2 и учитељица Адела Радивојевић

Различити облици кретања
У уторак 5.4.2016. реализована је наставна јединица Природе и друштва "Различити облици
кретања". Ученици су проширили знања о кретању и упознали се са појмовима
„праволинијско“,„криволинијско“и „кружно“ кретање. Кроз решавање асоцијације чије је решење
кретање, помоћу огледа у оквиру групног рада, подношење извештаја о раду и играње едукативне
игре, ученици су усвојили знања о различитим облицима кретања.

Ученици III 4 и учитељица Драгана Вучен

Џудо у нашој школи 14.4.2016.
Првотимци џудо клуба “ Партизан“ презентовали су џудо спорт ученицима наше школе.

Одељењско веће III разреда

Драмска група одељења III 2 на такмичењу
„ФЕСТИВАЛ КРАТКИХ ДРАМСКИХ ФОРМИ“
ДРАМСКЕ ГРУПЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА
“Пријатељи деце општине Нови Београд”
Нови Београд, Отона Жупанчича 30

5.4.2016. „Драмска група одељења III 2“ је на општинском такмичењу драмских секција за
ученике основних школа освојила II место, за комад „Принц без мираза“,
Текст: Александра Лукић
,Редитељ: Адела Радивојевић, проф. разредне наставе
Награда за најбољу женску улогу:
АНЂЕЛА ЈЕРИНКИЋ 3/2, ОШ“Младост“, за улогу „Принцеза Сафалада“ у представи
„Принц без мираза“
Награда за најбољу мушку улогу:
АНДРЕЈ ВЛАИСАВЉЕВИЋ, 3/2, ОШ“Младост“ за улогу „краљ Ристивоје“ у представи
„Принц без мираза“

Драмска група одељења III 2 и учитељица Адела Радивојевић

Читалачка значка
Читалачка значка је намењена ученицима основних школа. Организује је и спроводи јавна
библиотека и школа. Идеја ове својеврсне књижевне радионице је да ученицима основних школа
понуди литерарни програм који ће развијати читалачке навике. Деца у овом програму добровољно
учествују.
Пријављени ученици прочитали су одређен број наслова предвиђених Програмом, писали су
Дневник Читалачке значке, тумачили и илустровали прочитано.
Читалачку значку освојили су:
III 2
Алекса Пажин
Софија Чебашек
III 3
Маша Инђић
Ива Ђоковић
Ленка Јовановић
III 4
Миа Павлов
Војин Ташић
Катарина Деспотовић
Сара Остојић
Григорије Остојић
Михајло Милетић
Награђени ученици: Миа Павлов, Војин Ташић.

Одељењско веће III разреда

“ Велика пљачка двора“
У понедељак 25. 4. 2016. године били смо у Дечијем културном центру. Гледали смо позоришну
представу “ Велика пљачка двора“. Улоге су тумачили: Јелисавета Орашанин (краљица мајка),
Маријан Зозон (Иван Михаиловић), Нина Јанковић (принцеза Елена) … Уживали смо у
авантурама принцезе Елене и изгубљеног друга из детињства, разбојника Маријана Зозона.

Одељењско веће III разреда

Звездано небо
Инспирацију за наше ликовне радове нашли смо у делима Винсента ван Гога. На часовима
ликовне секције, кроз презентацију, разговор и посматрање његових најпознатијих слика,
упознали смо се са биографијом овог фантастичног уметника. Разговарали смо о томе како је своја
осећања изразио кроз своја дела и како различите боје стварају различита расположења. Обновили
смо знања о топлим и хладним бојама, контрасту и сликарским техникама. Покушали смо да
сликамо као ван Гог и заиста смо уживали стварајући наше Звездано небо.

Ученици III 4 и учитељица Драгана Вучен

Спортске игре младих
Спортске игре младих започеле су 1996.године у Сплиту , са цињем да се основцима и
средњошколцима омогући учешће у организованим спортским такмичењима и другим
бесплатним активностима током лета. Такмичење је постало нејвећи аматерски спортски догађај
у овом делу Европе. Овим играма промовише се пријатељство, солидарност и фер плеј.
Под покровитељством Владе Србије, 6.маја, у „Хали спортова“ Нови Београд су игр одржане.
Дечаци трећег разреда су се такмичили у малом фудбалу и освојили III место.

Одељењско веће III разреда

„Киша“
У петак 10.6.2016. године, у Установи културе „Вук Стефановић Караџић“, гледали смо
позоришну представу „Киша“.
Представа показује како није срећа бити затрпан најскупљом одећом, слаткишима и играчкама,
већ имати око себе праве пријатеље и некога ко те воли.
Уживали смо у представи и искористили леп дан за шетњу и игру у Вуковом парку.

Одељењско веће III разреда

Између две ватре
У периоду од 6.6.2016.год. до 14.6.2016.год. одржан је турнир „Између две ватре“ за ученике
трећег разреда. Турнир је протекао у фер-плеј игри. Прво место освојили су ученици III 5.

Учитељица Драгица Малетић

Изложба ликовних радова ученика III4 и III2

Учитељица Адела Радивојевић и Драгана Вучен

Приредба за крај школске године
Одељење III3 је желело да за крај школске године обрадује своје родитеље и зато су се потрудили
да припреме приредбу и тако прославе завршетак још једне успешне школске године. Родитељи су
уживали и добро се збавили!

Ученици III 3 и учитељица Драгана Милојевић

XXX САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ
УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ
ИСКУСТАВА
и
СМОТРА СТВАРАРАЛАШТВА УЧИТЕЉА У
ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ
Учитељица Адела Радивојевић је су презентовала свој рад „Дан јабука – 20.октобар“,
на акредитованом републичком стручном скупу 19. јуна 2016. год. на Учитељском факултету. Рад
је похваљен на конкурсу ДУБ-а Примери добре праксе и публикован у елекронском Зборнику
акредитованог републичког стручног скупа учитеља.

Учитељица Адела Радивојевић

