Време

Активност

септембар
1.9.2015.
Свечани пријем првака

1-4.9.2015.

Одржани родитељски састанци

4. 9. 2015.

''Препоручио бих другу да прочита'' – одржан час у библиотеци за одељење II 3

17.9.2015.

Наставница енглеског језика Драгана Тијанић је водилаученице осмогразреда које похађају
додатну наставу на туру разгледања Београда аутобусом са отвореним кровом, вођену на
енглеском језику.
Иако је био изузетно топаодан, наставница и 14 ученица су се дивно провеле и чуле много
интересантних прича о знаменитим грађевинама нашег града.

21.9.2015.

Организован скуп са ученицима и представницима министарства поводом 10 година СОС
линије

21.9. –
25.9. 2015.

Организована је међународна посета ученика и наставника из школе ''Сладки врх'' из
Словеније
Наша школа, ОШ ,,Драгојло Дудић” и Oпштина Звездара обележавају четврту годину сарадње
са школом из Словеније. Циљ сарадње је размена примера добре праксе како бисмо
унапредили наставни процес.
Наше школе су посетили ученици и наставници школе ,,Сладки врх” из Сладког врха. Програм
активности је био је био веома богат и разноврстан.

21.9.2015.

Гости су стигли и сместили се код домаћина
Домаћини су са гостима пре подне били у школи ''Драгојло Дудић'' где су присуствовали
часовима и приказали примере добре праксе.

Деца су посетила Калемегдан и зоолошки врт.

22.9.2015.

23.9.2015.

Екскурзија наставника и ученика Топола – Опленац – Аранђеловац.

23.9.2015.

Одржан угледни час за госте из Словеније у одељењу II 4 ''Линија и цртеж''

24.9.2015.

Угледни час у одељењу II 4 из физичког васпитања ''Скок у даљ''

25.9.2015.

Ученици наше школе учествовали су на манифестацији “Игралиште за иновације”.
Организатори су били “BASF” и Хемијски факултет.Ученици су учествовали у бројним
радионицама. Упознали су неке елементе експерименталне технике која се користи у
истраживачком раду. По завршетку радионица изведени су занимљиви огледи у којима су
ученици највише уживали.

30.9.2015.

Ученици 8. разреда са својим разредним старешинама су посетили Музеј Вука и Доситеја.
С обзиром да сада уче о историји српског језика, ова посета је била значајна јер су могли
да чују занимљиве појединости из биографија ова два великана, као и да виде њихове
личне предмете, књиге које су писали, одликовања и дипломе које су добијали.

октобар
2.10.2015.

Активност
ИЗЛОЖБА ПАСА
Изложбу паса организовала је 2.10.2015. еколошка секција школе поводом Дана животиња у оквиру
„Дечје недеље“. Позвани су да учествују ученици који имају мале кућне љубимце у категорији паса за
разоноду и забаву. Пријавило се 34 разних малих паса. Било је весело и бучно. Судије су оцениле и
наградиле најбоље и најсимпатичније учеснике.

5.10.2015.

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
У оквиру „Дечје недеље“ коју организују Пријатељи деце Звездаре одржана је промоција књиге за децу
„Лето кад сам научила да летим“ Јасминке Петровић. Дружењу са овом популарном књижевницом
присуствовали су чланови литерарне секције са наставницом Татјаном Бањеглав. Промоција је одржана
5.10.2015. у библиотеци „ Бранко Миљковић“.

5.10.2015.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ
Општинско такмичење у малом фудбалу одржано је 1.10.2015. у нашој школи. Добилe смо три
утакмице, освојилe 1. место и обезбедилe пласман на градско такмичење.
Нашу екипу чиниле су ученице 5. и 6. разреда: Балан Николета, Вукадиновић Анђела, Ратковић Сара,
Аксић Хелена, Крстић Јована, Булајић Симона и Ненадић Анђела.

6.10.2015.

„ЧЕП У ЏЕП“
Еколошка секција наше школе је прошле године подржала хуманитарну акцију Општине Звездара.
Били смо веома вредни. Ове школске године настављамо започети посао. Послали смо шест пуних
џакова чепова 6.10.2015. Средства од откупа биће усмерена за набавку ортопедског помагала за Јовану
Абазу из ОШ ,,Десанка Максимовић“. Хвала свим ученицима школе који доносе чепове. Акција се
наставља.

9.10.2015.

ПОСЕТА ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКОЈ ШКОЛИ
У петак, 09.10.2015.године, у оквиру Дечје недеље, у Фармацеутско-физиотерапеутској школи одржан
је Фестивал козметичког стваралаштва. Ученици су у галенској лабораторији израђивали козметичке
препарате. У козметичком саветовалишту имали су могућност прегледа коже и утврђивање типа и
статуса коже. Приказана је правилна употреба шминке у тинејџерском добу, нега и декорација ноктију.

510.10.2015.

ДЕЧЈА НЕДЕЉА
У оквиру „ Дечје недеље“ у нашој школи одржане бројне активности( детаљније на сајту школе у
Актуелностима)

22.10.2015.

САЈАМ КЊИГА У НАШОЈ ШКОЛИ
У нашој школи 22.10.2015. одржан је Сајам књига. У организацији Сајма учествовали су сви ученици
млађих разреда, њихови учитељи, а у госте су нам дошли и предшколци из вртића „Чигра“, „ Колибри“
и „ Огледалце“. Сем малих гостију имали смо и велике: „ Креативни центар“ и „ Лагуну“.

27.10.2015.

ПРЕДАВАЊЕ О ТРГОВИНИ ЉУДИМА
У склопу сарадње са Црвеним крстом општине Звездара у нашој школи дана 27. 10. 2015. године
одржано је едукативно предавање на тему „Борба против трговине људима“. Петар Ђукић, волонтер
Црвеног крста, на сликовит начин је ученицима четвртог разреда објаснио које су мере опреза и на који
начин да се заштите како не би доспели у ризичне ситуације.

28.10.2015.

ПОСЕТА ПИСЦА ДУШАНА ПЕЈЧИЋА
У склопу обележавања „Недеље књиге“ у нашој школи је 28.10.2015. организована промоција збирке
прича за децу „Песак и звезде“ и романа „Мушки дневник“ београдског писца Душана Пејчића,
овогодишњег добитника награде „Доситејево перо“.

29.10.2015.

ПОСЕТА САЈМУ КЊИГА
Ученици осмог разреда, чланови Ђачког парламента, и њихова наставница Јована Кастратовић
посетили су 29. октобра Сајам књига, 60. по реду.

29.10.2015.

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК ПОВОДОМ ПОЛАСКА У ШКОЛУ
У вртићу „Чигра“ 29.10.2015. одржан је састанак за родитеље будућих првака на тему „Припрема за
полазак у школу“. Педагог и психолог ОШ “Стеван Синђелић“ упознале су родитеље на шта треба да
обрате пажњу у предстојећем периоду.

новембар
13.11.2015.

Активност
ДРОГА ЈЕ НУЛА, ЖИВОТ ЈЕ ЈЕДАН
У нашој школи је 13.11.2015. у сарадњи са Одељењем за сузбијање наркоманије МУП-а Србије,
одржано предавање за ученике млађих и старијих разреда о наркоманији и опасностима које она са
собом носи.

1620.11.2015.
16.11.2015.

ПОМОЋ ДЕЦИ МИГРАНТИМА
У нашој школи одржана хуманитарна акција за помоћ деци мигрантима
ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА
У Библиотеци „Бранко Миљковић“ 16.11.2015. Традиционално се одржао скуп младих и талентованих
песника звездарске општине. Млади песници наше школе представили су своје песме на школским
песничким сусретима. Најбољи међу њима, Марко Бајчета и Даница Ташић, пласирали су се на
општински сусрет песника.

18.11.2015.

ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА
У Библиотеци ,,Бранко Миљковић“ 18.11.2015. одржано је општинско такмичење младих песника
Звездаре под називом ,,Ђачка песничка сусретања“. Песник, водитељ и члан жирија је био Бранко
Стевановић. Наши песници су били успешни. Марко Бајчетић, ученик 2/2, освојио је треће место са
песмом ,,Необичан дан“, а Даница Ташић, ученица 8/1 , са песмом ,,Кад су се срела наша ока два“
заузела је друго место.

1823.11.2015.

ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ
Ученици наше школе у оквиру Дечјег фестивала гледали представе у Позоришту Звездаришту

20.11.2015.

„ОД ТЕТОВАЖЕ ДО ПИРСИНГА“
У петак, 20.11.2015. ученици осмог разреда посетили су Фармацеутско-физиотераеутску школу у
Београду. Том приликом присуствовали су предавању „Од тетоваже и пирсинга до хепатитиса„ као и
радионицама на којима су се могли упознати са образовним профилима које ова установа школује.
Било је задовољство радити у лабораторијама и кабинетима, опремљеним најсавременијом опремом,
која омогућава практичну примену и увежбавање теоријски усвојеног знања.

20.11.2015.

САЈАМ НАУКЕ У НАШОЈ ШКОЛИ
У нашој школи 20.11.2015. одржан је Сајам науке. Гости су нам била деца предшколског узраста из
околних вртића. Имали су прилике да виде различите огледе и презентације које су им припремили
ученици, учитељи и наставници наше школе и да учествују у њима.

децембар
9.12.2015.

Активност
НАГРАДЕ НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ
Проглашени су победници ликовног и литерарног конкурса „Балови и балске хаљине у Србији почетком
20. века“ који је организовала Општина Звездара. Наши ученици били су врло успешни: освојили су
награде и у млађем и у старијем узрасту.

12.12.2015.

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊУ
На 6. градском квиз такмичењу из области заштите од пожара одржаном 12.12.2015. екипа дечака ОШ
„Стеван Синђелић“ освојила је 2. место.

ПРЕДАВАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8.РАЗРЕДА
15.12. и
17.12. 2015.

У нашој школи су 15.12. и 17.12.2015. за ученике 7. и 8. разреда одржана предавања у оквиру пројекта
„Насиље у породици-заштита деце и омладине“ који је реализовао Центар за промоцију и подршку
младих .

17.12.2015.

ТРНОВА РУЖИЦА

Ученици 4. разреда су, уз асистенцију својих учитељица, осмисили и организовали позоришну
представу „Трнова Ружица“. Представа је приказана у холу школе ученицима 1. разреда. То је била
„генерална проба“ која је код публике врло лепо примљена. Ученици ће ову представу извести у
вртићима „Чигра“, „Колибри“, „Кошута“, „ Звездани луг“.

19.12. 2015.

ПОШУМЉАВАМО
Наше школско двориште је обогаћено са три нова дрвета платана. Купили смо и новогодишњу јелу са
бусеном .Две велике жардињере на улазу ће имати нове тује, а постављене су и бетонске канте за
отпадке. ЧУВАЈТЕ ПРИРОДУ И СВОЈЕ ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ !!! ЕКО-акција

19.12.2015.

ЧЕП У ЏЕП

23.12.2015.

Послали смо седам пуних џакова чепова. Акцијu „Чеп у џеп“ коју организује Oпштина Звездара,
подржава наша школа и једна је од најактивнијих учесника у акцији.
НАЈРАСПЕВАНИЈА ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА
Данас, 23.12.2015. године, одржано је Општинско такмичење Најраспеваније одељенске заједнице.
Нашу школу представљало је одељење IV-3. Освојили су 2. место.

25.12.2015.

ХУМАНИТАРНИ ФОНД „ СРЦЕ СИНЂЕЛИЋА“
На иницијативу Савета родитеља у нашој школи је основан хуманитарни фонд под називом „Срце
Синђелића“. Циљ овог фонда је да се прикупе новчана средства за ученике наше школе којима је
потребан овакав вид подршке.

27.12.2015.

ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ
На Отвореном првенству општина Звездара и Вождовац у шаху наше две ученице постигле су
изузетне успехе.

29.12.2015.

НОВОГОДИШЊИ ВАШАР И ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
Традиционални новогодишњи вашар одржан је 29.12.2015. године у нашој школи. У оквиру ове
манифестације одржан је и хуманитарни концерт на коме су учествовали школски хор и рок бенд.

јануар
15.1.2016.

Активност
ПРЕДАВАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 5.РАЗРЕДА
У школи је одржано предавање на тему „Малолетничка деликвенција и вршњачко насиље“.

27.1.2016.

ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ
У школи је прослављен Свети Сава, српски просветитељ, оснивач школа и болница, законодавац,
књижевник, ктитор, помиритељ, први српски архиепископ. Пред бројном публиком програм су
извели ученици 2/4, 3/2 и 6/4, школски хор и КУД „Стеван Синђелић“.

фебруар
15. и 16. 2. 2016.

Активност
ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У ШАХУ
На Кадетском првенству Београда у шаху наша ученица освојила 3.место и пласирала се на
Државно првенство

.17.2.2016.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ
На општинском такмичењу у рукомету које је одржано 17.2.2016. у нашој школи селекција дечака
5. и 6. разреда освојила је прво место и обезбедила пласман на градско такмичење. Девојчице из
5. и 6. разреда су освојиле друго место, као и селекција дечака 7. и 8. разреда.

20.2.2016.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
На општинском такмичењу из енглеског језика које је одржано 20.2.2016. наше ученице су
постигле одличан резултат: једно прво и једно треће место.

26.2.2016.

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ
У школи је одржано такмичење у шаху.

март
2.3.2016
4.3.2016.

Активност
Појединачно школско такмичење у шаху одржано је 26.02.2016.
У Музичкој школи „Владимир Ђорђевић“ одржано је општинско такмичење „Златна
сирена“. Наше ученице постигли су изузетне резултате: Сара Ратковић 6/1-3. награда
Тијана Бањевић 6/3-3. награда Даница Грубач 8/2-2. награда Катарина Чолић 6/-1.
нагр

4.3.2016.

Ученици шестог разреда са својим разредним старешинама посетили су ПТТ музеј и
Конак кнеза Милоша.

5.3.2016.

6.3.2016.

Општинско такмичење из књижевности „ Књижевна олимпијада“ је одржано
5.3.2016.у ОШ „ Деспот Стефан Лазаревић“. Наше ученице су постигле одличне
резултате.
Општинско такмичење из хемије одржано је у ОШ „ Јелена Ћетковић“. Наши ученици
остварили су изузетне резултате.
На општинском такмичењу из историје које је одржано у ОШ „ Марија Бурсаћ“ наши
ученици су постигли одличне резултате.
Општинско такмичење из биологије одржано у нашој школи.

8.3.2016.
10.3.2016.
13.3.2016.
13.3.2016.

Општинско такмичење у кошарци, девојчице 1.место
Одржано такмичење „ Мислиша“ на коме су учествовали ученици 3,4,5,6,7 и 8.разреда
Одржано општинско такмичење из физике
На градском такмичењу у џудоу наш ученик Драган Петковић освојио је друго место.

5.3.2016.
6.3.2016.

15.3.2016.

Одржано општинско такмичење из географије на коме је остварен изузетан успех

18.3.2016.

У оквиру акције „ Чеп у џеп“ (март 2016 година) сакупили смо заједно са осталим
звездарским школама 550 килограма чепова.

16.3.2016.

Општинско такмичење рецитатора одржано у установи „ Вук Караџић“

17.3.2016.

Одржано градско такмичење „ Златна сирена“

19.3.2016.

У нашој школи се одржава кампања Сат за планету Земљу.

22.3.2016.

Одржано општинско такмичење из српског језика

25.3.2016.

Градско такмичење „Златна сирена“

28.3.2016.

Градско школско такмичење у џудоу, наша ученица освојила бронзану медаљу

април

Активност

1.4.2016.

Поводом 2. априла, Светског дана дечије књиге, одржан је литерарни конкурс на тему
„У књигама станују јунаци“. Ученик 4.разреда награђен.

1-3.4.2016.

Одржано Кадетско првенство Београда у шаху. Наша ученица освојила треће место.
2.4.2016.

Одржано је градско такмичење „Књижевна олимпијада“. Остварени изузетни
резултати
3.4.2016.

Одржано градско такмичење из српског језика. Наша ученица се пласирала на
Републичко такмичење.
4.4.2016.

Одржано градско такмичење из хемије. Наш ученик освојио прво место и пласирао се
на Републичко такмичење.
4.4.2016.

Одржано градско такмичење из математике. Наша ученица освојила прво место
4.4.2016.

Одржано градско такмичење из географије. Наш ученик освојио друго место.
9.4.2016.

Одржано градско такмичење из биологије. Остварени веома добри резултати.

10-11.4.2016.

Ученици 8.разреда били на матурској екскурзији Крушевац-Врњачка Бања-Копаоник.

12.4.2016.

Одржано окружно такмичење у шаху. Наша ученица освојила треће место и
пласирала се на Државно такмичење

13.4.2016.
Одржано окружно такмичење из физике. Наш ученик освојио треће местро и пласирао се
на Републичко такмичење.
15-16.2016.
Одржан пробни завршни испит за ученике осмог разреда
25.4.2016.
Одржано Првенство Србије у џудоу, освојено треће место у категорији пионира

25.4.2016.
Одржано градско такмичење из историје. Остварен одличан резултат.

мај
7.5.2016.
12.5.2016.

18.5.2016.
19.5.2016.
22.5.2016.

Активност
На Кадетском првенству Србије у убрзаном шаху ученица наше школе Јана
Радмиловић освојила је друго место
Представници Ученичког парламента наше школе , ученици 7.и 8.разреда
присуствовали су трибини коју је организовала Општина Звездара и Центар за
васпитавање и бригу о младима-Адијафора.

Наша ученица Јована Чакаревић је на Школској олимпијади у Врању освојила друго
место у џудоу.
Одржан заједнички родитељски састанак за све ученике 8.разреда
Представници Ђачког парламента и ученици 6. разреда посетили су ГО Звездара

24.5.2016.

На Појединачном првенству основних школа Србије у шаху наша ученица у
конкуренцији 54 такмичарке освојила је треће место и бронзану медаљу
Републичко такмичење из историје-треће место за нашег ученика

24.5.2016.

Републичко такмичење из хемије-друго место за нашег ученика

29.5.2016.

У недељу, 29.маја одржана је прослава завршетка школовања ученика осмих разреда
са наше општине у којој су учествовали и ученици наше школе.

24.5.2016.

јун
27.6.2016.

Активност
У петак смо прославили Дан школе.

1.6.2016.

Наши осмаци прославили су своје матурско вече.

2.6.2016.

Завод за вредновање квалитета образовања одабрао је нашу школу као пример
добре праксе тако да су били домаћини групи психолога и педагога Ресурсног центра
из Осла и представницима Завода за вредновање квалитета образовања. Гости су
присуствовали часу Народне традиције у одељењу 2/2 Софије Милановић.

8.6.2016.

У среду, ученици петих разреда имали су прилику да посете Ботаничку башту
„Јевремовац“ у Београду

17.6.2016.

Традиција плеса ученика млађих разреда одржана је и ове године под слоганом
,,Звездарци плешу,, у сарадњи са Дечјим савезом Звездаре.

17.6.2016.

Ученици наше школе освојили су 1. место у категорији „ Презентација“ на конкурсу за
кратак филм и презентацију из области безбедност у саобраћају који је организовала
ГО Звездара

28.6.2016.

Подељена сведочанства и ђачке књижице свим ученицима

