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Л Е Т О П И С 
О ШКОЛИ 

 

Школа "Краљ Александар I" једна је од 

најстаријих основних школа у Београду. 

Наша школа има историју дугу чак 178 

година, што указује на то да је настала у време када 

до данашње територије Новог Београда није 

постојао ни стални мост, ни пруга, ни пут, ни насип. 

Почеци ове школе, ипак, везују се за стари део града. 

Основана је давне 1844. године у Дечанској улици и 

добила је прво име “Теразијска основна школа”. 

На месту старе школе саграђена је 1930. 

године нова зграда, а школа добија назив Државна 

школа "Краљ Александар I". Ово име школа ће 

носити до 1935. године. Одлуком тадашњег 

Министарства просвете, 8.2.1935. године школа 

постаје Огледна народна школа. Била је то прва 

огледна школа у Србији. 

  У периоду рата од 1941. до 1944. године 

радила је са прекидима и у отежаним условима. 

После ослобођења земље школа добија име Основна 

школа број 4, а од 1954. године постаје основна 

школа "Жарко Зрењанин". Савет за просвету и културу општине Стари град доноси 1968. 

године одлуку о пресељењу школе у Нови Београд. 

Свој рад у Новом Београду школа је започела уписом ученика из новог насеља и 

преузимањем ученика из оближњих школа. Тада губи статус огледне школе.  

Садашња школска зграда налази се у улици Алексиначких рудара бр. 22. септембара 

2004. године школи је враћен назив Основна школа "Краљ Александар I". 

У својој дугој историји, школа је променила две општине, три зграде и пет назива. 
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ШКОЛА ИМА... 

 

 

САЈТ МЛАЂИХ 

РАЗРЕДА 

 

https://kraljevici.wordpress.com/  

 

 

 

 

 

 

ЗВАНИЧНИ САЈТ 

ШКОЛЕ 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/  

https://kraljevici.wordpress.com/
https://skolakraljaleksandar.edu.rs/
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БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

Од   1 – 4   разреда Од   5 – 8 разреда 

РАЗРЕД 
Број 

одељења 

Број 

ученика  

(са ИОП1* и 

ИОП2*) 

РАЗРЕД 
Број 

одељења 

Број 

ученика  

(са ИОП1* и 

ИОП2*) 

I 3 82 V 4 94 

II 3 77 VI 5 115 

III 4 114 VII 4 108 

IV 4 96 VIII 4 82 

УКУПНО 14 369 УКУПНО 17 399 
 

На почетку школске године од 1 до 8 разреда има 31 одељење са укупно 768+12 ученика. 

Распоред одељења по сменама организован је по вертикалној подели одељења: 

Плава смена- 15 одељења 

1/1,  2/1, 2/2, 3/1, 3/2,4/1, 4/2, 5/1,5/2, 6/1,6/2, 7/1, 7/2, 8/1,8/2 

Црвена смена- 16 одељења 

1/2, 1/3 2/3,  3/3, 3/4 ,4/3, 4/4, 5/3,5/4 6/3, 6/4, 6/5 7/3, 7/4, 8/3, 8/4  

 Ученика из одељења првог и другог разреда су обухваћени продуженим боравком, па ће 

наставу имати у својој смени а активности продуженог боравка у супротној смени. 

Предвиђено је укупно четири  група продуженог боравка за први и други разред. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022 ГОДИНИ 

Редовна настава се одвија  у две смене. Настава у преподневној  почиње у 8 часова, 

а завршава се у 13,10 часова; велики одмор за ученике је од 9,35-9,55 односно од  15,05 до 

15,25. часова. 

Настава у поподневној смени почиње у 13,30 часова, а завршава се у 18,40 часова 

 

План организације  образовно-васпитног рада у отежаним условима 

 

Постојећа организација рада 

 

Основна школа „Краљ Александар I"има 31 одељење, која су распоређена у две смене – 

плаву и црвену – по принципу вертикалне поделе. Плаву смену чине одељења са индексима 

1 и 2 , а црвену смену одељења са индексима 3, 4 и 5 ( одељење ½ и 6 /5 ). Реализација 

наставе организована је у две у смене, пре и после подне уз промену смене на недељном 

нивоу. 
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Оваква организација рада у пракси је показала позитиван резултат. На овај начин усклађене 

су смене ученика са сменама родитеља; похађање исте смене ученика из једне породице; 

искоришћеност школског простора; кадровске услове добро имплементиране у постојећи 

распоред. Школа се определила да задржи овај постојећи начин организације васпитно – 

образовног рада. 

Први циклус 

Први циклус има 343 ученика распоређених и 15 одељења: 

плаву смену чине : 1/1, 2/1,2/2, 3/1,3/2,4/1,4/2 одељења 

црвену смену чине: 1/2, 1/3, 2/3, 3/3, 3/4, 4/3, 4/4 одељења. 

Ученици су школску годину започели према постојећем распореду часова, сви ученици 

прате наставу истовремено и у својим учионицама.  

Уколико школа пређе на други модел настава од првог до четвртог разреда ће се такође 

одвијати у школи за све ученике истовремено. 

Други циклус 

У другом циклусу има 410 ученика распоређених у 17 одељења и то у две смене: 

- плаву смену чине : 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 одељења 

- црвену смену чине: 5/3,5/4, 6/3, 6/4, 6/5 7/3, 7/4, 8/3, 8/4 одељења. 

МОДЕЛ 1: Школа се определила да задржи основни модел вертикалне организације рада . 

Ученици су започели школску годину истовремено за све ученике одељења, према 

усвојеном распореду часова где час траје 45 минута. Свако одељење има своју учионицу. 

Ученици одлазе само на наставу физичког, технике и технологије, информатике, хемије, 

физике и музичког. 

МОДЕЛ 2: Школа прати стање у свим одељењима и групама, уколико буде потребе да се 

пређе на комбиновани модел, настава ће се одвијати непосредно у школи и путем наставе 

на даљину. Одељења ће се делити на две групе и наставу у школи ће похађати наизменично 

понедељком, средом и петком у школи а уторком и четвртком онлајн и обрнуто наредне 

недеље. За ученике петог и шестог разреда настава се одвија континуирано у школи осим 

ако се школа налази у тзв. црвеној зони. У том случају ученици похађају наставу према 

комбинованом моделу. 

Ученици другог циклуса користе посебан улаз у школу, а њихов боравак и кретање су 

независни у односу на боравак и кретање ученика првог циклуса. 

У случају потребе примењиваће се и трећи модел наставе односно настава на даљину. 

Настава ће се одвијати на исти начин и путем исте платформе као прошле школске године. 

Часови ће се одвијати у реалном времену и трајаће 45 минута. 

Ваннаставне активности ученика, допунска, додатна настава, секције, одвијају се по 

посебном распореду (међусмена, само у случају да није изводљиво, неке актвности биће 
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организоване у супротној смени, као на пример припремна настава, припреме за 

такмичења).  

Списак уџбеника који ће се користити  објављен  је на огласној табли и сајту школе. 

Административно особље долази у 730 часова, а одлази у 1530 часова.Техничко особље 

долази у 6 часова, а одлази у 14 часова, односно долази у 13 часова, а одлази у 21 час. 

 

Дежурни наставници на дежурним местима треба да буду 20 минута пре почетка наставе. 

Наставници који имају први час долазе најкасније у 7,45 односно 13,15 (13 ). Списак 

дежурних наставника чини анекс Годишњем плану (Анекс 3). 

Звоно објављује улазак у зграду, а наставници дочекују ученике у кабинету, док учитељи 

одлазе у школско двориште и уводе их у учионицу. 

• Прво полугодиште почиње 01.09.2021. године, а завршава се  30.12.2021. године. 

• Друго полугодиште почиње 24.01.2022. године, школска година се завршава  24.06.2022. 

године, a за ученике 8 разреда 10.06.2022. године. 

У току школске године ученици имају: зимски, пролећни и летњи распуст. 

Први класификациони период је 13. новембра 2021. године. Подела ђачких књижица и 

саопштавање успеха ученицима на крају првог полугодишта обавиће се 30. 12. 2021. године. 

Трећи класификациони период је 09. 04. 2022. године. Летњи распуст почиње 22. јуна 2022. 

год., а завршава се 31. августа 2022. године.  

У школи ће се славити Свети Сава – Дан духовности, 27. јануара 2022. године, Видовдан 

– спомен на Косовску битку и Дан школе који ће се свечано прославити 17. децембра 

2021. године; почетак школске године свечаним пријемом првака, завршетак школске 

године испраћајем осмака и приредбама у оквиру одељења. 

РАЗРЕДНЕ СТАРЕШИНЕ  

1/1  

1/2 

1/3   

 

Радовановић Јасмина 

Марија Шушић 

Јасмина Стојковић 

    5/1     Сандра Удовичић 

    5/2    Јелена Суботић 

    5/3    Александар Вујовић 

    5/4    Невена Врцељ 

2/1 Гордана Торбица 6/1  Сања Матић-Станисављевић 

2/2  Милка Жижић 6/2 Љубојевић Драган 

2/3 Јадранка Слијепчевић 6/3 АнаМарија Танасијевић 

  6/4 Александра Баланџић 

  6/5 Бандука Горица 

 

3/1 

 

Величковић Сања 

 

7/1 

 

Гордана Јовић 

3/2 Суботић Данка 7/2    Горан Марковић 

3/3 Голубовић Јелена 7/3 Бојана Николић 

3/4 Ћирић-Живковић Наташа  7/4 Александра Тошић 

    

4/1 Маријана Ивановић 8/1 Анђелка Коковић 

4/2 Мира Кртинић 8/2 Драгана Филиповић 

4/3 Горинка Бајић 8/3 Биљана Љујић 

4/4  Гордана Станојевић 8/4  Биљана Милошевић 
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ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ 

 

СЕПТЕМБАР 

 

1.9.2021.  

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/dobro-dosli-djaci-prvaci 

 Добро дошли, ђаци прваци!  

"ШКОЛА" 

Свићу опет румена сванућа школа ми је најмилија кућа! 

Сазре лето, стиже јесен рана школа ми је на почетку дана. 

Била бела, плава или жута школа ми је на почетку пута. 

Лети пчела од цвета до цвета школа ми је на почетку света. 

Дува ветар, шуморе тополе шта би човек да му није школе? 

Мрак би био и ноћу и дању живео би ко мајмун у грању. 

Кукуриче петао са плота школа, то је свитање живота! 

Добрица Ерић    

Овогодишњу генерацију ђака првака у наредне четири године водиће учитељице Јасмина 

Радовановић, Јасмина Стојковић и Марија Шушић.  

Како би увеличале дан за памћење у животу сваког ученика учитељице су украсиле школу 

и припремиле поклоне за ђаке прваке. 

У дочеку првака и уређењу простора учитељицама првог разреда помогле су колегинице 

Јадранка Слијепчевић, Сања Величковић, Данка Суботић, Маријана Ивановић, Мира 

Кртинић, Горинка Бајић, Гордана Станојевић и Ана Марија Танасијевић. 

 

  

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/dobro-dosli-djaci-prvaci
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ОКТОБАР 

 

04.-10.10.2021. 

ОБЕЛЕЖИЛИ СМО ДЕЧИЈУ НЕДЕЉУ 

 

 

Слоган овогодишње Дечје недеље је: 

ПОДЕЉЕНА СРЕЋА ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА! 

 

 

 

 

 

15.10.2021. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/likovni-konkurs-ilustrovanje-poslovica-i-izreka/ 

Ликовни конкурс "Илустровање пословица и изрека" 

 

На ликовном конкурсу "Илустровање пословица и изрека" ученици наше школе освојили 

су 3 награде и једну похвалу. 

Ученица одељењске заједнице 5/2 Маша Бранковић за илустрацију изреке "И ћорава кока 

убоде зрно" освојила је 1. место. Ученици 3/2 Ања Шикић за рад на тему "Риба риби гризе 

реп" и Филип Ђорђевић за рад "Миш уз пушку, миш низ пушку" освојили су 2. место, док 

је ученица 8/2 Нађа Риситић за илустрацију пословице "Ако будеш мост сви ће те газити" 

добила похвалу за излагање. 

  

https://kraljevici.wordpress.com/2020/10/12/%d0%b4%d0%b5%d1%87%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%99%d0%b0/
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15.10.2021. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/literarni-konkurs-dete-je-dete-da-ga-volite-i-razumete/ 

Литерарни конкурс "Дете је дете, да га волите и разумете" 

На општинском такмичењу ученика основних школа "Дете је дете, да га волите и разумете" 

у организацији "Пријатеља деце општине Нови Београд", ученици млађих разреда освојили 

су 3 награде, једно 1. и два 2. места.  

Уживајте у њиховим радовима! 

ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ 

Jедном давно у краљевству је живела прелепа мала принцеза Ема. 

Краљ и краљица, њени родитељи, давали су јој да ради само досадне краљевске послове. 

Сваки дан је морала да иде на балове и разне свечаности, и да се облачи у широке и 

раскошне хаљине. Она није ишла у школу са другом децом јер је само за себе имала 

учитељицу која је припремала Ему да једног дана буде добра краљица. 

Али, Ема је само желела да буде девојчица као и све друге, да иде у школу и паркић и да 

има пуно пријатеља, баш онаквих пријатеља какви су се весело играли лоптом и спуштали 

низ тобоган док је она усамљено гледала са прозора своје собе.. Свакога дана је била све 

више тужна, а онда је одлучила да све исприча родитељима. 

Ема им је рекла: „Драги родитељи, доста ми је више краљевских обавеза! Желим да се 

дружим са децом напољу, да са њима идем у школу и радим домаћи.“ 

Али краљ јој рече: „Ни случајно! Ти си будућа краљица и мораш извршавати своје 

краљевске дужности.“ 

А мама краљица са брижним срцем се растужила када је схватила да је Ема јако несрећна, 

и рекла је: „Драги краљу, немој се љутити на њу. Ема је тек дете и треба да ужива у дружењу 

са пријатељима и дечијој игри. А када порасте, имаће довољно времена за све краљевске 

обавезе. Ако јој детињство направимо да буде срећно и безбрижно, Ема ће бити најбоља 

краљица на свету.“ 

И тако је и било. Ема је кренула у школу са другарима, и свакога дана се играла са њима у 

паркићу. Била је најсрећније дете на свету и постала је најбоља краљица. 

Нора Клајн III4, 1. награда 
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ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ 

Деца су најдивнија бића на планети Земљи. 

Када се беба роди, мајка јој је све. Прво што види је мамин осмех, мамине очи и осети 

топлину у њеном загрљају. 

Од првог тренутка родитељи треба да им посвете пажњу и сву могућу љубав. Захваљујући 

родитељима, деца уче да ходају, да уче прве речи, да држе ствари, да се облаче и да касније 

самостално живе. 

По легенди, када се беба први пут насмеје једна вила полеће у живот и чува дете до краја 

живота. Дете расте тако што вози бицикл, чита, плива, скија... то их све уче родитељи и 

старатељи. 

Родитељи треба да уче децу лепом понашању, као на пример да помажу старијима, да не 

верују непознатим људима, да помажу другарима, да се брину о околини и да уче стране 

језике. 

Ја као дете мислим да су деца највећи украс света. 

Тамара Делић  IV2, 2. награда 

 

ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ 

 

Бити дете је јако лепо, бити дете је јако просто и то треба да искористимо. 

Битно је да размишљамо о свему и свачему и да се интересујемо. Сви желимо да будемо 

неко кад порастемо, али оно што је за сада најбитније да се играмо, учимо и лепо слажемо 

док можемо. 

Битно је да сви будемо у слози до краја живота. 

Иако је битно да се играмо, снови су једно од најбитнијих ствари у нашем животу. Треба да 

мењамо места и упознајемо нове ствари, али да знамо да наша кућа вреди злата и да 

слушамо савете наших родитеља који ће нас штошта научити. 

Петар Николић  IV2, 2. награда  
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ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ И ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ 

 

У возу детињства, пролазимо кроз време, најлепше године, када нас воле, мазе и пазе, када 

нам несебично поклањају љубав. Најближи нас воле сваки дан, али понекад то не знају да 

довољно покажу. 

Из угла своје собе, понекад посматрам своје родитеље, и питам се какви су били када су 

били деца. На старим фотографијма, које нам мама понекад показује, видим плаву 

девојчицу са машницом у коси, како се стидљиво смеши или несташног коврџавог дечака, 

који не жели да се слика, али по наговору родитеља ипак нервозно позира.  То су моји 

родитељи, сада одрасли и озбиљни људи, заузети својим послом, некада весели са осмехом 

на лицу, а некада са бором око очију, која показује неку бригу, коју желе да сакрију од мене. 

Живим са родитељима и сестром и свако од њих ми поклања љубав и пажњу на свој начин. 

Највише волим време када смо сви заједно, када шетамо Земунским кејом и хранимо 

лабудове или када нам дођу пријатељи са децом и чује се жамор, смех и граја. Тада 

помислим да љубави нема краја. Нису сви тренуци такви, јер данас се брзо живи, родитељи 

немају времена да сву ту љубав према нама покажу и усмере на прави начин. Избрисао бих 

реченице које понекад чујем са маминих усана: „Не могу уморна сам, шетаћемо касније, 

ићи ћемо сутра у биоскоп“. Не волим мамин прекоран поглед када уђем у њено царство 

кухиње и кришом кашиком једем, тек припремљен крем за торту. Покушавам, али ми не 

иде, да заборавим сестрине прекорне речи, када уђем у њену собу, док она вежба гитару. 

Знам да ме сви они воле, да сам ја најмлађи члан породице и да не може увек да буде онако 

како ја желим. Понекад и сам помислим да сам јунак из песме „Материна маза“. Дуго 

спавам, доручкујем у пиџами, не волим да једем поврће, испада ми кашика за столом и када 

ме грде, увредим се и одем у собу. Тада мислим да ме нико не воли и питам се где је отишла 

сва та љубав о којој се прича и пева у песмама. 

Сутра је нови дан, све заборавим и крећем у нове животне авантуре које чине драж мог 

детињства. Не желим да пропустим ниједан тренутак да проведем са њима. На вратима своје 

собе написао бих великим словима да родитељи морају знати: "Дете је дете и волите га“. 

Нађите времена и стрпљења. Сестри бих оставио поруку на столу: „Ја сам ти највернија 

публика“.  

Алекса Мутавџић 6/1, 2. награда 
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НОВЕМБАР 

 

2.11.2021. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/opstinsko-prvenstvo-u-zenskoj-kosarci-3-mesto/ 

Општинско првенство у женској кошарци - 3. место 

 

Ученици наше школе настављају традицију сјајних резултата у екипним спортовима на 

нивоу општинских такмичења. На овогодишњем првенству општине Нови Београд у 

кошарци у конкуренцији 7. и 8. разреда, одржаног у понедељак, 1. новембра 2021. године у 

ОШ "20. октобар", ученице наше школе освојиле су 3. место. Првак општине је ОШ 

"Надежда Петровић", док су друго место заузеле ученице школе домаћина. 

Екипу наше школе, предвођену наставницом физичког и здравственог васпитања 

Александром Баланџић чиниле су: Нађа Стојановић 7/1, Дуња Диздаревић 7/2, Марија 

Ракочевић 7/3, Дуња Марковић 7/4, Милица Стокић 7/4, Миа Зукорлић 8/4, Ива Мартиновић 

8/4, Даница Милић 8/4 и Маша Станишић 8/4. 

 

4.11.2021. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/nasa-umetnica-na-56-decjem-oktobarskom-salonu/  

Наша уметница на 56. Дечјем октобарском салону 

На ликовном конкурсу "Игра, игра, игрица ..." у оквиру 56. Дечјег октобарског салона 

Музеја примењене уметности у конкуренцији великог броја радова ученица одељењске 

заједнице 5/2 Емилија Блажић постигла је изузетан успех освојивши 3. награду. 

 

15.11.2021. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/jesenji-maskenbal/  

Јесењи маскенбал 

Сваке године, почетком октобра, учитељице наше школе организују традиционални јесењи 

маскенбал.  

Ове школске године ученици млађих разреда 1/1, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4/1 и 4/2 са 

нестрпљењем су чекали Јесењи карневал.  

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/nasa-umetnica-na-56-decjem-oktobarskom-salonu/
https://skolakraljaleksandar.edu.rs/jesenji-maskenbal/
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Заједно са својим учитељицама и родитељима ђаци су уживали у изради костима, а потом 

и у шетњи, осмесима и аплаузима суграђана у сунчаном јесењем дану. 

Дивно је улепшати дан својим комшијама! 

29.11.2021. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/prve-na-opstine-novi-beograd-zenski-kosarkaski-tim-

ucenica-5-i-6-razreda/  

Прве на општини Нови Београд - женски кошаркашки тим 

ученица 5. и 6. разреда 

На Првенству општине Нови Београд у кошарци одржаном 22. новембра 2021. године у ОШ 

"20. октобар" ученице 5. и 6. разреда освојиле су 1. место! 

Биле су успешније од екипе ОШ "20. октобар" и ОШ "Драган Лукић". 

Нашу школу су представљале: 

Нина Стојановић 5/2 

Андреа Медић 5/4 

Јована Ћетковић 6/1 

Мила Вуловић  6/4 - капитен  

Тара Јеловац 6/4 

Искра Јованчић 6/4 

Лола Марковић 6/4 

Дуња Стефановић 6/4 

  

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/prve-na-opstine-novi-beograd-zenski-kosarkaski-tim-ucenica-5-i-6-razreda/
https://skolakraljaleksandar.edu.rs/prve-na-opstine-novi-beograd-zenski-kosarkaski-tim-ucenica-5-i-6-razreda/
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ДЕЦЕМБАР 

 

17.12.2021. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/obelezavanje-dana-skole-decembar-2021/  

Д А Н    Ш К О Л Е 

Обележавање дана школе  

Драги ученици, родитељи. колеге и пријатељи школе, 

 

Захваљујући вредном раду наших ученика и наставника, последње две недеље посвећене 

су настојањима одељенских заједница да представе своја постигнућа у настави, на 

секцијама и кроз ваннаставне активности. 

 

Одлучили смо да и ове године путем сајта представимо ученичка постигнућа и обележимо 

Дан школе (онлајн), у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом и препорукама 

надлежних органа. 

 

У петак, 17.12. 2021. године, обележавамо Дан школе постављањем видео материјала и 

награђених радова ученика на сајт школе. 

 

Позивам Вас да посетите сајт школе и да погледате снимљене видео материјале које су 

припремили наши ученици и наставници. 

Због великог броја снимљених прилога, ова страница је само део – најава, а наредних дана 

постављамо и остале материјале на сајт. 

 

Срећан Дан школе!!! 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ  

Срђан Јончић 
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https://skolakraljaleksandar.edu.rs/danas-slavimo-dan-nase-skole/ 

ДАНАС СЛАВИМО ДАН НАШЕ ШКОЛЕ 

„Српски војник, браник слободе“ 

 

Прослава Дана школе је прилика да застанемо и додатно се посветимо нашој васпитној 

улози. Аристотел је рекао „Образовање ума без образовања срца није образовање“. Доситеј 

Обрадовић је додао „Навикнимо младеж на добро, од тога све зависи“. Срце се образује 

љубављу и врлинама. Довољно је само да се окренемо нашим прецима и наћи ћемо и љубав 

и врлину у свој својој пуноћи. 

Ова година је стогодишњица смрти две изузетне личности наше модерне историје. Наиме, 

пре стотину година преминули су краљ Петар I Карађорђевић Ослободилац и један од 

најславнијих српских војвода и војсковођа Живојин Мишић. 

Борци за слободу, српски војници, оставили су нам пример осећаја за правду, очинске бриге 

за народ и земљу, тежње да се разуме и опрости, али и да се буде строг када је то потребно. 

Испољавали су задивљујућу равнотежу ума и воље, која је и у најтежим тренуцима зрачила 

оптимизмом и вером у победу. 

Све ово инспирисало нас је да овогодишњи Дан школе посветимо сећању на српског 

војника и његовој тешкој, али увек бескомпромисној одбрани слободе златне своје, али и 

других нација. 

И школа се претворила у радионицу. Учитељи су заједно са својим ђацима обрађивали тему 

„Слобода“ кроз разговоре, изражавајући свој доживљај кроз ликовне и литерарне радове. 

Учитељице су својим креативним радом у школи направиле зимску распевану бајку 

припремивши велики број раскошних паноа и песама од нумере „Деца су украс света“ до 

„Тамо далеко“. 

Све ово посебно је уприличено свечаним валцером ученика 2. и 3. разреда. 

Ученици старијих разреда су заједно са својим наставницима кроз рад школских секција, 

историјске, литерарне, рецитаторске, новинарске и музичке, веома посвећено приступили 

обради теме „Српски војник, браник слободе.“ 

Проистекли су плакати, презентације, веома зрели ликовни и литерарни радови на задату 

тему, као и нова химна школа чији су текст написале и музику компоновале на музичком 

такмичењима вишеструко награђиване ученице наше школе. Ученици новинарске секција 

направили су серију интервјуа са надареним и награђиваним ђацима. 

Како ове године Дан школе прослављамо приказом наших радова на школском сајту, 

позивамо Вас да уживате у свему што смо припремили, у нади и вери да ћемо следећи Дан 
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школе сви заједно прославити у слободи, како и приличи на школској приредби у самој 

школи. 

Поводом прославе Дана школе посетили су нас и новинари дневног листа „Новости“. 

https://www.novosti.rs/drustvo/vesti/1066933/dan-skole-osnovna-skola-kralj-aleksandar-prvi-

srpski-vojnik-branik-slobode-radovi-ucenika 

 

17.12.2021. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/literarni-konkurs-srpski-vojnik-branik-slobode/ 

Литерарни конкурси „Слобода“ и „Српски војник, браник слободе“ 

Ове године наставници српског језика имали су истовремено веома леп, али и тежак 

задатак да међу бројним радовима одаберу најбоље. Доносимо Вам радове награђених 

ученица, али и свих других који су по лепоти и зрелости своје мисли заслужили да се 

представе читалачкој публици. 

„Српски војник, браник слободе“ 

Живети на овим просторима кроз векове, увек је био изазов. Врло често смо били једна од 

мета великих ратних похода, али је наш народ носио ратне вештине у генима. 

Стефан Немања и Свети Сава су још у XII веку утемељили српску државу, духовност и 

веру као суштину националног идентитета. Косовски бој и Лазарева жртва су дали на 

значају идеалу слободе и од тада је то непресушан извор снаге и пожртвованости свих 

будућих покољења. Неговање тих вредности није било нимало лако за време турског 

ропства и право је чудо како су Срби успели да их очувају и пронађу толико снаге за 

будуће подвиге. Били су свесни да је пут до ослобођења дуг и тежак и да је сваки корак ка 

њему значајан и достојан поштовања и сећања. Нису дозволили себи да ни један живот 

дат за слободу буде обезвређен и обесмисли дотадашњу борбу. И баш зато што су осећали 

дуг према свим погинулим прецима, који су се добровољно жртвовали да сачувају национ, 

истрајавали су у неправедној борби и постајали непобедиви. Тако су градили пирамиду од 

костију, како је види Ђура Јакшић, која је представљала и споменик погинулима и заклон 

од непријатеља, непробојан попут камена. 

Зато је Ј. Ј. Змај поетски назвао гробове наших предака ,,светлим гробовима”. Ти гробови 

су доказ постојања великих мученика који су живот на земљи посветили вишим 

циљевима. Тиме су постали узор и предмет дивљења онима који тек долазе, осветљавајући 

им пут ка циљу, пут ка слободи којим смо пошли као народ. 

Даница Милић 8/4, 1. награда 

  

https://www.novosti.rs/drustvo/vesti/1066933/dan-skole-osnovna-skola-kralj-aleksandar-prvi-srpski-vojnik-branik-slobode-radovi-ucenika
https://www.novosti.rs/drustvo/vesti/1066933/dan-skole-osnovna-skola-kralj-aleksandar-prvi-srpski-vojnik-branik-slobode-radovi-ucenika
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„Српски војник, браник слободе“ 

Српски народ је био велика жртва многих ратова због своје тежње ка слободи и правди. У 

таквим тешким временима сви су се уздали у своје очеве, браћу, рођаке и пријатеље да их 

заштите од нападача, са надом да ће се вратити својој кући и видети их после неког 

времена. Нажалост, као и у сваком рату, многи се нису вратили својим укућанима, већ су 

погинули за своју отаџбину. 

Сви ратови које је Србија проживела носе неку сличност, а то је српски војник. Неко ко је 

имао ближње. Породицу, пријатеље, познанике, које је морао да напусти због дужности и 

љубави према земљи. Одлази, поздравља се, дубоко у души забринут за њих које можда 

неће више видети. Очеви, мајке, браћа, сестре, сви се са сузама опраштају од некога ко је 

уз њих био целог дотадашњег живота. Војник није усамљен. Има другове у војсци са 

којима се дружио као дечак. Напокон, ено неког познатог лица. На фронту му је тешко. 

Гладан, жедан, исцрпљен и уплашен, губи наду да ће се вратити кући. Око себе гледа у 

лешеве својих пријатеља и њихових ближњих. Гледа у пријатеља који плаче држећи оца у 

рукама. Смрвљен тугом да се тако нешто можда догодило његовој породици, на тренутак 

одустаје јер мисли да нема више разлога да се бори. Пушка му сама испада из дрхтавих 

руку. Живот му сада више нема смисла. Али онда, као нека муња, јави се мисао: „Не! 

Наставићу! Моји су живи и чекају ме!“ Узима пушку из блата и пуца. Војник је ступио 

храбро и свом снагом кренуо напред, не бринући се за свој живот, само је мислио на 

родитеље које ће после битке срећне видети. Иако је српски војник бројчано и оружано 

надјачан, он успева да се избори и победи на фронту. Безбројне битке је освојио након 

што се присетио своје храбрости, па иако је неки војник погинуо, знао је да је осигурао 

безбедну будућност својим потомцима и тако нашао спокој. 

Наш велики војвода Живојин Мишић је најбоље рекао како српски војник једино уме да се 

понаша речима: „Ко сме, тај може. Ко не зна за страх, иде напред!“ 

Магдалена Симић 8/2, 2. награда 

 

„Српски војник, браник слободе“ 

Многи сматрају да је слобода једна од највиших људских вредности. Без слободе људи не 

могу да се развијају и остваре своје пуне потенцијале. Међутим, одбранити слободу није 

увек лако нарочито за Србе који су кроз историју често морали да се боре против разних 

непријатеља. Захваљујући српским војницима на бранику слободе ми данас живимо 

безбрижно. 

Јунаштво српских војника народ памти преко песама и прича. Ту сазнајемо да је српски 

војник био храбар и неустрашив. Такође, он је био пожртвован, племенит и спреман да да 



 

С
т

р
а

н
а

  1
7

 

живот за свој народ и слободу. Када је бранио своју државу никад није био зао ни суров 

према непријатељу већ увек праведан и фер. На бранику слободе српски војник се никад 

није користио лукавством као ни преваром. Његова победа се увек заснивала на снази и 

јунаштву. Ипак то није било увек лако. Када су Турци освојили нашу земљу свако ко би се 

побунио био би најсуровије кажњен. На пример, Турци су борце за слободу набијали на 

колац и остављали да умиру полако у болу и патњи. Тиме су желели да застраше све остале 

Србе, али нису успели да поколебају наше јунаке. Након што смо се ослободили од Турака, 

дошло је до Првог, па Другог светског рата. Каже се да је у борби против Немаца погинуло 

највише српских војника. Мотив за борбу је био исказан у чувеној реченици: „Боље гроб 

него роб.“ То показује да би српски војник радије умро бранећи слободу него живео мирно 

под туђинима. 

Због храбрих српских војника на бранику слободе ми већ дуго живимо безбрижно. Питам 

се само да ли би и у данашњој генерацији Срби имали снаге и храбрости да се на тај начин 

боре за одбрану слободе. 

Марија Радовић 6/1, 3. награда 

 

„Српски војник, браник слободе“ 

Храбро срце, одлучност, истрајност и жеља за слободом јесу одлике правог војника. Тај 

адреналин, трепет и лупање срца том јачином може осетити само онај толико храбар и 

упоран да се нашао у рату. Некима су потомци били овакви, па су могли сваког дана да 

слушају ратничке приче уз цео доживљај. Врло често би се дешавало да неко осећа 

превелику неизвесност док слуша једну од оваквих прича, иако се она догодила веома 

давно.                

На исти начин ја сам слушала овакве приповедање своје мајке док је са усхићењем причала 

о свом деди Милораду који је преживео други светски рат. ,,Тог јутра, Милорад је био код 

своје баке“ почела је мама причу. ,,Наједном, зачуло се како марш великог броја војника 

застаје испред врата. Када бисте мало боље ослушнули, могли бисте да чујете једнако 

куцање на врата са куцањем декиног срца у том тренутку. Имао је само десет година и знао 

је да је рат против Немачке почео.  Oбзиром да је био паметан дечак, није му много требало 

да схвати како не може променити своју судбину.“ У том тренутку, осетила сам како ми 

постаје хладно. Нико није ни трепнуо. Сви су нетремице чекали наставак мамине приче… 

Бака је отворила врата са некаквим лажним атомом скривеног оптимизма. Нада се да то 

нису војници који желе да јој одведу драгог унука. Али, њена нада са разлогом није могла 

истрајати. Чим су се врата мало одшкринула, ушла су два главна војника. Госпођа је 

надајући се да ће тако пореметити војнике, почела да износи накит, како би ови то узели и 

отишли. Али, није успела. Двојица ратника повела је дечака са собом. Ни мање ни више 

ставили су га на топ. Што је још горе, није био сам. Довели су и његовог брата, Михајла, 

који је имао само девет година. И он је и као његов брат био превише млад да умре.“ 
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Најежила сам се. Мама је умела да описује толико добро да сам осећала страх. ,, Убрзо, 

почео је рат. Гласноћа пуцања пушком и крикова палих војника, и даље није могла 

надмашити тутњаву у ушима коју је млади дечак на топу осећао док је стајао тако, борећи 

се за слободу свог народа.“  Истог трена када је мајка завршила реченицу, видела сам бојно 

поље и све уморне војнике који су спремни да дају свој живот за слободу. У том тренутку, 

овог храброг дечака, метак је погодио у ногу. Морали су хитно  да га одвезу у болницу.  Док 

је лежао, сетио се да му је млађи брат остао на топу. Истог часа, скочио је тако повређен, 

отишао да му помогне. И тако су се двојица дечака борила и изборила на бранику слободе. 

Овај грозан период рата, завршио се победом Срба уз помоћ малог дечака из улице – 

Милорада, али и његовог брата Михајла.“  Мама је завршила причу и погледала на сат. Било 

је касно, али смо сви знали да после овакве приче неће моћи да се спава. Почели смо да 

размењујемо утиске. Сви су рекли како су поносни што су имали оваквог деду и прадеду, 

али је тата поред тога додао да је његов стриц учествовао у рату за слободу Босне и 

Херцеговине. Такође рекао је да, иако је био само обичан војник, поштовали су га као 

официра.      

Тада сам нешто схватила. Oбзиром да су око нас били све сами војници, тако храбри и 

одлучни, ред је да се угледамо на њих. 

Даница Шањић 6/4, 3. награда 

 

17.12.2021. 

 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/likovni-konkursi-sloboda-i-srpski-vojnik-branik-slobode/ 

Ликовни конкурси „Слобода“ и „Српски војник, браник слободе“ 

 

Поводом прославе Дана школе организована су два ликовна конкурса. Ове године ученици 

млађих разреда стварали су ликовне радове на тему „Слобода“, док су ученици виших 

разреда одговорили на тему „Српски војник, браник слободе“. 

Школски жири, који су чинили Мирјана Роглић, педагог школе, Александара Тошић, 

наставник српског језика, учитељица Наташа Ћирић Живковић и Биљана Поповић, 

наставница ликовне културе имале су тежак задатак да између великог броја креативних и 

квалитетних радова издвоје најбоље. 

Уживајте у плодовима дечијег стваралаштва! 
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https://skolakraljaleksandar.edu.rs/istorijska-sekcija/ 

Историјска секција 

Имајући на уму тему овогодишњег Дана школе чланови историјске секције, ученици 

Александар Тасић и Душан Шварц 8/1, Алекса Зељковић, Мина Зарић, Нађа Ристић и 

Милица Ћалић 8/2 приредили су поводом Дана школе радове и плакате о краљу Александру 

I Карађорђевићу, краљу Петру I Карађорђевићу и војводи Живојину Мишићу. 

Погледајмо њихове радове у прилогу. 

 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/novinarska-sekcija/ 

Новинарска секција 

 

Ученици наше школе из године у годину постижу изузетне резултате на такмичењима од 

општинског преко градског и државног па све до међународног нивоа. Поводом Дана школе 

ученици новинарске секције направили су серију интервјуа са надареним ученицима. 

Упознајте се са само од неким од успешних уметника и спортиста наше школе! 

 

Интервју са Машом и Кољом 5/2 

Ученице 8/1 Искра Мацановић и Хелена Стојадиновић, чланови новинарске секције 

наше школе, обавиле су интервју са Машом Бранковић и Кољом Вeсићем, ученицима 

одељења 5/2, који су веома успешни у цртању стрипова, а њихов рад је обједињен на сајту 

stripex.art. 

1. Како сте дошли на идеју да цртате стрипове? 

Маша: Играли смо се и само смо почели да цртамо стрипове. 

Коља: Просто ми је било много досадно на неком часу кад су нешто причали, а ја већ урадио 

шта је требало, па сам нацртао неки стрип, затим други, а онда сам питао Машу да нацрта 

неки и тако смо скупили једно петнаест. 

2. Шта садрже ти стрипови? 

Коља: Углавном су комични стрипови. 

Маша: Животиње су ликови у тим стриповима, приказане на комичан начин. 
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3. Да ли сте раније читали неке стрипове, па тако дошли на идеју да их и ви сами 

стварате? 

Маша: Ја сам милион пута читала стрипове. 

Коља: Ја много читам Алана Форда, сад сам на 128. примерку, тата ми је скинуо све делове 

на таблет. Зато долазим на много идеја, али не користим „форе“ од њега, зато што би то 

била генерално крађа, а и склопим пар ствари, па тако наиђем на неки стрип. 

4. Да ли гледате на то као хоби или бисте се тиме и у будућности бавили заједно? 

Гледамо као на хоби искључиво. 

 

5. Да ли у томе видите неку будућност, ако вам то буде добро ишло, ако људи буду 

читали, ако не као сталан посао, онда бар као нешто од чега бисте могли додатно да 

зарађујете? 

Маша: Нисмо баш о томе претерано размишљали, још увек. 

Коља: Нисам баш сигуран да ли бисмо могли, више бих то држао као хоби, пошто бих више 

волео да се потпуно посветим компјутерима, информатици, у томе видим себе… 

6. Да ли вас родитељи подржавају у томе 

Коља: Мој тата је направио сајт. Рекао бих да нас у потпуности подржавају. 

7. Шта бисте желели да изазовете у људима који читају ваше стрипове? 

Поента је да погледају неки наш стрип после тешког и напорног дана и насмеју се, 

орасположе се. 

8. Да ли сте можда ишли на сајам стрипова? Ако јесте, да ли сте упознали некога ко се 

бави тим? Да ли планирате да упознате некога ко црта стрипове? 

Маша: Нисмо ишли, још увек нисмо о томе причали. 

Коља: Ја искрено баш и не, зато што не видим која је поента тога. Ја могу, нпр., да упознам 

некога ко пише стрипове који се мени свиђају, али он их пише на свој начин, тако да 

сматрам да не би могао да ми да савет. Желим да их цртамо/пишемо на свој начин и будемо 

јединствени. 

 9. Да ли бисте препоручили вршњацима да се тиме баве? 

Маша: Ми смо питали неке наше другаре који су хтели у почетку. Неко време су цртали, 

па су одустали од тога кад су чули да ће то бити у јавности. 

10. Зашто су се уплашили кад су чули да ће то изаћи у јавност? 

Коља: Ми смо уложили доста времена у стрипове, али они би само на брзину нешто 

нацртали. Нас двоје само претпостављамо да су се зато уплашили, јер не би било довољно 
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добро. Међутим, имамо пријатеља Филипа и он нам је менаџер, права подршка. Он нам је 

направио дизајн за визиткарте и лого. 

11. Како је настала ваша компанија и како сте схватили да ваше цртање може постати 

озбиљније? 

Коља: Ја сам само цртао и показивао другима. Када сам показао тати пар стрипова, он ми 

је дао идеју да направим сајт. Ја то још увек не умем, па ми је тата направио цео сајт. 

12. Да ли објављујете стрипове свакодневно? 

Не, нажалост. Објављујемо сваки трећи дан јер имамо пуно обавеза око школе, али и пуно 

осталих приватних обавеза. 

13. Да ли се бавите још нечим поред прављења стрипова? 

Маша: Ја идем у музичку школу. 

Коља: Не превише. Бавим се кошарком, идем у музичку школу, имам приватне часове за 

школске предмете и идем на приватне часове енглеског. Уписаћу се вероватно на још нешто 

јер моја мама каже да не сме да се има више од сат времена слободно на дан. 

 

Интервју Новинарске секције са ученицом Аном Сладојевић 5/2 

 

Ученице 8/2 Мина Зарић и Нађа Ристић обавиле су интервју са Аном, која остварује 

огромне успехе свирајући виолончело са својих једанаест година. 

 

Нађа: Ана, када си почела да свираш виолончело? Зашто си одабрала баш тај инструмент? 

 

Ана: Почела сам да свирам виолончело 2019. године и изабрала сам га зато што сам тај 

инструмент волела одмалена. Некако сам мислила да је тај инструмент баш за мене и веома 

сам желела да научим да га свирам, па сам се зато и уписала на часове виолончела. 

 

Мина: Да ли би могла да нам издвојиш неки догађај који би сада желела да поделиш са 

нама, који је на тебе оставио снажан утисак, а везан је за твој таленат? 

 

Ана: Могу, наравно. То би било када сам свирала за снимање спота и песме посвећене 

патријарху Иринеју. 

 

Нађа: Како си се осећала у тренутку када си сазнала да ћеш свирати за ту песму и 

учествовати у тако битном пројекту? 

 

Ана: Била сам веома одушевљена и срећна што ћу бити у споту и део свега тога. 
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Мина: Колико си се дуго припремала за споменут догађај? Да ли вежбаш виолончело сваког 

дана, колико дуго у току дана? 

 

Ана: Спремала сам се отприлике недељу дана и веома сам се трудила да увежбам . 

Виолончело иначе свирам сваког дана по три сата. 

 

Нађа: Лепо. Колико ти значи искуство које си стекла свирајући песму посвећену патријарху 

Иринеју? Да ли постоји нека занимљивост у вези са тим? 

 

Ана: Искуство је било дивно, само што је било веома хладно, а ми смо морали да скинемо 

јакне и будемо у хаљинама. Снимали смо на Авали пар сати, али и поред хладноће, имамо 

прелепе успомене са снимања и није нам било тешко да све успешно завршимо. 

 

Мина: Како видиш себе у будућности? Да ли би желела да наставиш да се бавиш музиком? 

 

Ана: Наравно да бих желела да наставим да се бавим музиком. Себе у будућности видим 

као успешну уметницу која свира на разним турнејама, у многим емисијама и државама 

широм света. 

 

Мина и Нађа: Какав је осећај свирати виолончело? И, за крај, шта желиш да поручиш 

својим вршњацима? 

 

Ана: Прелепо је свирати и уопште није тешко као што можда изгледа. Свима бих 

препоручила да пробају да свирају виолончело јер је то диван инструмент и невероватно 

звучи, сигурно би се свакоме допао. 

 

 

Интервју са Ивом Мартиновић 8/4 

На којим си све такмичењима била до сада? 

Била сам на многим државним првенствима, „Комен купу“, то је интернационално 

такмичење, једно од битнијих за пливаче. 

Шта си све освојила од места? 

Сад на државном првенству сам узела седам медаља, али и на прошлим сам узела доста. 

Држим прво место на градском такмичењу пар година уназад. 

Шта је од свега оставило највећи утицај на тебе, места или рекорди? 

Рекорди које сам оборила. 

Који је твој највећи рекорд? 

На сто метара (делфин). 
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Да ли те родитељи подржавају? 

Да, у потпуности. 

Како си дошла на идеју да се тиме бавиш? 

Моја баба је била иницијатор да ја почнем да тренирам пливање. 

Да ли би се тиме бавила у будућности и да ли то видиш и сматраш као свој будући 

посао? 

Да, тежим ка томе. 

 

Интервју са школским кошаркашким тимом 5. и 6. разреда 

1. Шта вас је навело да се бавите кошарком и када? 

 

– Мој отац је као дете тренирао кошарку, па ми је било занимљиво када се играмо у 

дворишту, тада сам помислила да и ја могу играти кошарку. Почела сам да тренирам пре 

отприлике две године. 

 

– Мој тата обожава спортове, па ме је питао да ли бих се пре бавила фудбалом или 

кошарком, а ја сам пристала на кошарку. Прво сам почела са дечацима да тренирам, зато 

што нисам нашла женски клуб, а то ми се свидело. Потом сам сазнала да у нашој школи 

постоји женски клуб, а откад сам у њему, имам пуно другарица. 

 

2. На који начин је оформљен ваш тим? 

 

– Углавном све тренирамо у истом клубу, па нас је наставница питала ко жели 

учествовати у такмичењу у школи. Пријавиле смо се јер већ тренирамо и мислиле смо да 

бисмо добро дошле школском тиму. 

 

– Пријавиле смо се да бисмо представиле школу најбоље што можемо у том спорту и 

постигле успех. 

 

3. Који је ваш највећи успех у кошарци до сада? 

 

– То би дефинитивно била ова победа тима на општинском такмичењу. 

 

– Када сам схватила да тренирам за млађе пионирке Партизана, већ ми је то изгледало као 

велики успех. Ово прво место на такмичењу тима ми је употпунило то мишљење о успеху 

и свему везаном за кошарку. 

 

– Када сам прешла у старију групу, било ми је тешко. Овом победом сам схватила да су се 

сви тренинзи исплатили и то ме је радовало. 
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4. Какав је осећај бити први на општинском такмичењу и колико је било тешко 

борити се против осталих тимова? 

 

– Није било толико тешко, с обзиром на то да смо играле са слабијом екипом, што се и 

показало. Могле смо бити прве на градском, али биће времена и за тај успех. Биле смо 

свакако веома радосне за прво место на општинском такмичењу, али и мало тужне због 

пласмана на градском, зато што нисмо биле прве. Надамо се да ћемо то испунити следеће 

године. 

 

5. Колико има слоге у тиму? Да ли се међусобно дружите? 

 

– Баш се добро дружимо зато што смо све кренуле са тренинзима у истом клубу, виђамо 

се у школи, имамо заједничка интересовања. 

 

– Већина је у истом одељењу, али и девојчице које нису са нама, виђамо се, причамо, 

играмо утакмице. 

 

6. Да ли сматрате да је тимски рад важан и колико утиче на успех? 

 

– Сматрам да је веома важан и све у животу треба радити у тиму, јер ће увек двоје урадити 

нешто боље, него један сам, поготово у кошарци. Важно је, ако ти нешто не можеш да 

одиграш правилно, то ће урадити неко други. Зато и волим овај спорт, све је усмерено ка 

тиму. 

 

– Без овог тима пријатеља не бисмо уопште учествовали у такмичењу нити освојили прво 

место. Важно је имати помоћ, подршку, неког од кога ћеш научити како треба играти. 

 

– Кошарка је друштвени спорт и мислим да све имамо слично мишљење о тиму. Увек се 

нађе неко ко ће помоћи, ако ниси у прилици да неки потез изведеш сам. 

 

– Да нема тимског рада, биле бисмо потпуно погубљене и не бисмо никада доносиле 

победе. 

 

7. Да ли иначе тренирате кошарку, ван школе? 

 

– Једногласно да! 

 

8. Како усклађујете обавезе у школи са ваншколским активностима? 

 

– Иде мало теже, јер тренинг имамо три пута недељно. Када постоји жеља и упорност, 

увек се може све постићи. 

 

– Ја сам пре отприлике три месеца престала да тренирам са њима, па сад имам више 

времена око школе и школских обавеза. 
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– Наравно, поред школе су ми битни тренинзи, јер се желим тиме озбиљно бавити и 

играти утакмице, па их не смем пропуштати. На првом месту ми је школа и учење, али 

исто тако успевам да будем успешна у спорту. 

 

– Сада је тешко ускладити све обавезе, све је више обавеза око школских предмета, али се 

ја трудим да све стигнем на време. Понекад се деси да не одем на тренинг због школе, али 

је мени битно да се усавршавам и будем успешна у свему што радим. Некад је тешко и 

временски ускладити часове и тренинге, али мислим да се све заиста трудимо да 

ускладимо своје обавезе. 

 

– Што смо старије, имамо више обавеза, па некада морамо бирати приоритете, не стижемо 

се виђати и дружити некад, али надокнадимо све када можемо. 

 

9. Хоћете ли учествовати у још неким такмичењима? 

 

– Надам се да хоћемо и ја се већ пријављујем за следећу годину. 

 

– Дефинитивно ћемо све ићи када нам наставница физичког буде најавила. 

 

– Такмичења и утакмице су нам право усавршавање у игри, буде нам веома забавно 

свакако и једва чекамо следеће. 

 

10. Имате ли узоре у свету кошарке и да ли сте можда због неког узора одлучиле да се 

бавите кошарком? 

 

– Сваки кошаркаш је посебан и другачији, али мој идол и омиљени кошаркаш је најмлађи 

играч у Партизану, који веома добро игра и то је оно што он најбоље зна, труди се у игри. 

 

– Волим сваког кошаркаша који се труди и показује љубав према кошарци, али свако 

треба бити јединствен и не треба слепо пратити идола, него бити свој. 

 

11. Видите ли кошарку као своју будућност? Да ли бисте волеле да то буде ваше 

занимање? 

 

– Волим што тренирам кошарку, али је никада нисам видела као своју професију. 

 

– Ја кошарку видим као своју будућност, али не знам да ли ће тако бити када време буде 

пролазило. Волела бих свакако да наставим да се бавим професионално и сада себе видим 

у томе. 

 

– Ја планирам кошарком да се бавим док не завршим средњу школу отприлике, а након 

тога бих се бавила можда глумом, архитектуром. Свакако желим кошарком да се бавим 

што дуже и научим све што још увек не знам. 

 

– Себе видим у будућности као кошаркашицу, али нисам потпуно сигурна да ли ће то баш 

тако бити. Знам да ће ми хоби сигурно увек бити кошарка. 
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12. Која је ваша порука за децу која желе и размишљају да се баве кошарком? 

 

– Треба бити свој, без страха када идете ка кошу. Шта год да се деси, треба бити поносан 

на себе. Изаћи на терен је једна велика ствар, па је и губитак, као и победа, важан део 

сваког спорта. 

 

– Треба тренирати кошарку и бити здрав, нарочито ако волите тај спорт. 

 

– Сви треба да подржавамо кошарку и све спортове. Ако се трудите и заиста желите тиме 

да се бавите, успех ће сам доћи и напредак ће се видети. 

 

– Битно је не упоређивати се са осталима, већ само гледати себе и радити на себи. Ако 

неко тренутно игра боље од тебе, не значи да ти нећеш у неком тренутку бити бољи. 

 

– Из личног искуства, сваког бих посаветовала да не одустаје, јер је сваки почетак тежак, 

па треба пронаћи у себи жељу да наставите даље. Сасвим је у реду одустати од кошарке 

уколико схватите да вам је неки други спорт ближи и ако сте у њему бољи. 

 

Посебну захвалност за освајање 1. места на нивоу општине Нови Београд школа дугује 

капитену тима Мили Вуловић која због повреде нажалост није могла да учествује у 

интервјуу. 

Интервју су обавиле ученице Нађа Ристић и Мина Зарић 8/2. 

 

Кошаркашки тим: Мила Вуловић – капитен, Дуња Стефановић, Лола Марковић, Јована 

Ћетковић, Тара Јеловац, Андреа Медић, Искра Јованчић, Нина Стојановић 

 

Интервју са школским кошаркашким тимом 7. и 8. разреда 

 

1. Ко вас је окупио и на који начин сте постале тим? 

 

Наставница физичког нас је окупила и тим је оформљен. 

 

2. По којим критеријумима је наставница одредила ко ће бити у тиму? 

 

Наставница нас је на часу физичког питала ко све тренира кошарку и ко се тиме бави иначе. 

Пријавиле смо се јер све тренирамо ван школе, такође зато што је лепо искуство и дружење. 

 

3. Видите ли у бављењу кошарком неку будућност? 

 

Већина нас не планира да се тиме бави у будућности, али планирамо да се бавимо кошарком 

као хобијем, у слободно време. 
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4. Да ли тренирате редовно или само када се такмичење ближи? 

 

Никад се нисмо заједно припремале, али јесмо индивидуално на тренинзима, ко тренира. 

Када дођу утакмице, будемо спремне и сарађујемо као тим. 

 

5. Да ли сте освојиле неке награде на такмичењима? 

 

Освојиле смо треће место на општини недавно. 

 

6. Како се сналазите као тим, да ли се слажете међусобно? 

 

Нема никаквих несугласица, сјајно се слажемо и волимо када наш тим има неку утакмицу, 

врло радо се окупимо. 

 

7. Да ли се дружите и приватно или се само виђате на такмичењима? 

 

Неке од нас су у истим одељењима, понекад се сретнемо на тренинзима, па тренирамо 

заједно, али се најчешће срећемо у школи, између часова или након часова. 

Кошаркашки тим: Нађа Стојановић, Дуња Диздаревић, Марија Ракочевић, Дуња 

Марковић, Милица Стокић, Миа Зукорлић, Ива Мартиновић, Даница Милић и Маша 

Станишић. 

 

 

 

 

17.12.2021. 

 

 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/povodom-dana-skole-galerija-ucenickih-radova/  

Поводом Дана школе - Галерија ученичких радова 

Поводом Дана школе на конкурс "Слобода" организованог за ученике млађих разреда 

стигао је велики број ликовних и литерарних радова. Представљамо Вам радове ученика 

одељењских заједница 1/1, 2/1, 2/3 и 3/2.  

Уживајте у дечијем стваралаштву! 

  

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/povodom-dana-skole-galerija-ucenickih-radova/
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Поводом Дана школе –  

Обновили смо Инстаграм налог школе 

Званични Инстаграм налог: @os.kraljaleksandarprvi 

Задужена: Тијана Гашљевић 

 

 

  

https://www.instagram.com/os.kraljaleksandarprvi/
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Поводом Дана школе –   

Обновили смо и Фејсбук профил  школе 

Званични Фејсбук профил: ОШ „Краљ Александар Први“ 

Задужена: Тијана Гашљевић 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100023515307340
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  21.12.2021. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/zenski-odbojkaski-tim-trece-na-opstini/ 

Женски одбојкашки тим - треће на општини 

Предвођена наставницима физичког и здравственог васпитања Александром Баланџић и 

Марком Вујовићем у  четвртак, 16.12.2021. године наша школа је била домаћин одбојкашкој 

екипи ОШ "Иван Гундулић". Победили смо резултатом 2:0. 

 

Финални турнир је одржан 17.12.2021. године у ОШ "20. октобар". Наше ученице су 

изгубиле од ОШ "Радоје Домановић" 2:0, али су успеле да заузму 3. место на општини. 

 

За нашу школу су играле: Гала Бућан 5/1, Милица Мркшић 6/1 (капитен), Вида Мијалковић 

6/1, Анђела Ђукић 6/1, Ирис Солуић 6/1, Марија Радовић 6/1, Олга Јелинић 6/1, Милица 

Тегелтија 6/2, Хана Грубелић 6/2, Дејана Делић 6/2, Маша Дамјанац 6/2, Ксенија Мујић 6/3 

и Ивана Поповић 6/5. 

 

 

30.12.2021. 

“Један пакетић-много љубави“ 

 

 

Акција “Један пакетић-много љубави“ је традиционална акција Црвеног крста која се 

реализује непосредно пред новогодишње и божићне празнике. Циљ ове акције је да се од 

ученика основних и средњих школа у сарадњи са школским Управама прикупе слаткиши, 

сланиши и играчке како би се направили новогодишњи пакетићи за различите категорије 

угожене деце. 

 

Приликом поделе пакетића волонтери облаче костиме Деда Мраза и добре виле и праве 

занимљив програм за малишане како би им додатно измамили осмехе на лице, а у подели 

пакетића учествују и ученици и просветни радници који су донирали намирнице. 

 

Како наша школа традиционално сарађује са организацијом Црвени крст, ученици наше 

школе, од 1. до 8. разреда, и ове године узели су учешће у акцији и укупно прикупили 150 

кг слаткиша! 
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ЈАНУАР 2022. 

 

 

 
 

 

Андреј Дробњаковић 8/3 је добитник Светосавске награде за 

2021 годину!!! 

 

https://mpn.gov.rs/vesti/dobitnici-svetosavske-nagrade-za-2021-godinu/?highlight=%22%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%95%22
https://mpn.gov.rs/vesti/dobitnici-svetosavske-nagrade-za-2021-godinu/?highlight=%22%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%95%20%D0%9D%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%95%22
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Објавили су о Андреју и нашој школи: 

https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/3504658-mladi-genijalac-oborio-rekord-

andrej-je-trostruki-sampion-drzave-iz-matematike-fizike-i-hemije  

https://brainz.center/andrej-drobnjakovic-trostruki-sampion-drzave-iz-

matematike-fizike-i-hemije/  

https://brainz.center/andrej-drobnjakovic-trostruki-sapmion-drzave-u-

matematici-fizici-i-hemiji/  

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/andrej-drobnjakovic-prvak-drzave-u-

matematici-fizici-i-hemiji/  

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/neprikosnoveni-andrej-trostruki-

sampion-drzave-iz-matematike-fizike-i-hemije-drugu-godinu-za-redom/  

https://serbiantimes.info/drugu-godinu-zaredom-postavlja-rekord-andrej-

trostruki-sampion-drzave-iz-matematike-fizike-i-hemije/  

 

… 

https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/3504658-mladi-genijalac-oborio-rekord-andrej-je-trostruki-sampion-drzave-iz-matematike-fizike-i-hemije
https://www.telegraf.rs/vesti/srbija/3504658-mladi-genijalac-oborio-rekord-andrej-je-trostruki-sampion-drzave-iz-matematike-fizike-i-hemije
https://brainz.center/andrej-drobnjakovic-trostruki-sampion-drzave-iz-matematike-fizike-i-hemije/
https://brainz.center/andrej-drobnjakovic-trostruki-sampion-drzave-iz-matematike-fizike-i-hemije/
https://brainz.center/andrej-drobnjakovic-trostruki-sapmion-drzave-u-matematici-fizici-i-hemiji/
https://brainz.center/andrej-drobnjakovic-trostruki-sapmion-drzave-u-matematici-fizici-i-hemiji/
https://skolakraljaleksandar.edu.rs/andrej-drobnjakovic-prvak-drzave-u-matematici-fizici-i-hemiji/
https://skolakraljaleksandar.edu.rs/andrej-drobnjakovic-prvak-drzave-u-matematici-fizici-i-hemiji/
https://skolakraljaleksandar.edu.rs/neprikosnoveni-andrej-trostruki-sampion-drzave-iz-matematike-fizike-i-hemije-drugu-godinu-za-redom/
https://skolakraljaleksandar.edu.rs/neprikosnoveni-andrej-trostruki-sampion-drzave-iz-matematike-fizike-i-hemije-drugu-godinu-za-redom/
https://serbiantimes.info/drugu-godinu-zaredom-postavlja-rekord-andrej-trostruki-sampion-drzave-iz-matematike-fizike-i-hemije/
https://serbiantimes.info/drugu-godinu-zaredom-postavlja-rekord-andrej-trostruki-sampion-drzave-iz-matematike-fizike-i-hemije/
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Андреј Дробњаковић 8/3,  

директор школе господин Срђан Јончић и 

господин Бранко Ружић, министар просвете, 

науке и технолошког развоја,  

приликом доделе Светосавске награде у Влади 

Републике Србије.  
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27.1.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/obelezavanje-skolske-slave-svetog-save-27-januara-2021-

godine/ 

Обележавање школске славе Светог Саве 

 

 

Поштовани ученици, родитељи, запослени и пријатељи школе, 

 

данас 27. јануара 2022. године обележавамо школску славу Светог Саву са жељом да је 

наредне године прославимо у здрављу и коначно како доликује. 

 

И ове године смо због ограничења и у складу са мерама заштите од ковид инфекције, 

снимили неколико пригодних прилога које су приредиле одељењске заједнице. 

Позивам вас да погледате припремљени материјал. 

 

Ове године један од нас, ученик наше школе, Андреј Дробњаковић 8/3 добитник је 

Светосавске награде. Више о томе објавићемо на сајту након данашње доделе награда. 

 

Честитамо свима школску славу, Светог Саву!!! 

 

Директор школе 

Срђан Јончић 

 

27.1.2022. 

Новинарска секција - поводом школске славе 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/novinarska-sekcija-povodom-skolske-slave/ 

 

Нашу школу краси велики број талентованих и надарених ђака. Није реткост да једну 

одељењску заједницу похађају ученици изузетних постигнућа у различитим областима. 

Поводом прославе школске славе Свети Сава ученице новинарске секције, Нађа Ристић и 

Мина Зарић, представиле су нам причу о три друга, Алекси, Балши и Вуку из 5/3, једне од 

четири одељењске заједнице петог разреда. 

 

 

Интервју са Алексом 

 

1. Када си почео да се бавиш пливањем и зашто си се определио баш за тај спорт? 

 

Једном, док сам био са родитељима када сам био мали, сестра и ја нисмо знали да пливамо 

и родитељи су мислили да би требало да научимо да пливамо баш због тога што смо 

одлазили на одморе, а нисмо умели да их искористимо. Тако је све кренуло, а никада нисам 

замишљао да ћу постати тако добар у пливању. 
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2. Можеш ли да поделиш са нама неки интересантан догађај везан за твоје пливање? 

 

Издвојио бих такмичење које се зове „Лига Београда“, а које је веома специфично зато што 

је баш тешко јер сам ја добар у неколико дисциплина, а на њему мораш бити добар у свим 

дисциплинама. Не добија се медаља посебно за све дисциплине, већ само једна, па зато 

мораш бити успешан у свему. То такмичење је било доста тешко, али сам ипак успео да 

освојим медаљу. 

 

3. Колико често пливаш, колико сати у току дана? 

 

Пливам често, шест пута недељно. Неки тренинзи трају сат и по, неки два сата. 

 

4. Како себе видиш у будућности? Да ли би желео да наставиш да се бавиш пливањем? 

 

Волео бих да наставим да се бавим спортом, а нарочито бих волео да то буде пливање, али 

нисам сигуран да ће баш тако бити. 

 

5. Имаш ли узора због ког си почео да се бавиш пливањем? 

 

Немам узора, баш никог не бих могао да наведем. 

 

6. Подели са нама свој највећи успех у пливању. 

 

Вероватно би то било Државно првенство, када сам са својим другарима у штафети освојио 

са годину дана старијима медаљу и то је било веома лепо искуство за мене. 

 

7. Како успеваш да ускладиш обавезе у школи и ваншколске активности? 

 

Мало теже, али није ми тешко као мојој сестри, пошто је она осми разред. Успевам све да 

урадим за сада и свакако верујем да ћу моћи до краја школске године. 

 

 

Интервју са Балшом 

 

1. Када си почео да тренираш теквондо и зашто си кренуо баш тим спортом да се бавиш? 

 

Кренуо сам да се бавим тиме од првог разреда. Пожелео сам одједном да се бавим тиме, јер 

сам вероватно видео негде на интернету тај спорт, па сам хтео и ја да пробам. 

 

2. Колико често имаш тренинге недељно и по колико сати? 

 

Тренирам пет пута недељно, понекад сат времена, некад два сата, а деси се да тренинг траје 

и четири сата. Радним данима су краћи тренинзи, због осталих обавеза. 

 

3. Да ли постоји неки догађај у коме си учествовао као теквондиста, а оставио је снажан 

утисак на тебе? 
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Нпр. ишао сам на Европско првенство које се одржавало у Талину, а тада сам и први пут 

летео авионом. То је за мене било на више начина фантастично и специфично, стварно је 

велики утисак оставило на мене. 

 

4. У будућности, да ли себе видиш као теквондисту и да ли желиш да се тиме увек бавиш? 

 

Желео бих да наставим да се бавим том борилачком вештином зато што ме то много 

привлачи, у томе сам успешан и не желим да одустанем. Једноставно, дотле сам догурао да 

би ми било жао у неком тренутку да престанем тиме да се бавим. 

 

5. Који је твој највећи успех у теквондоу до сада? 

 

Освојио сам сребрну медаљу на Европском првенству, био сам други. Нисам могао да 

поверујем да сам то остварио са својих једанаест година. 

 

6. Како усклађујеш обавезе у школи са ваншколским активностима? 

 

Тешко зато што немам пуно времена, али за сада успевам да их ускладим. 

 

7. Да ли имаш неког узора због ког си почео тиме да се бавиш? 

 

Немам неког узора, али може се рећи да ми је идол Милица Мандић, јер је најбоља 

теквондисткиња на свету и гледам да будем успешан као она, кад порастем. 

 

8. Шта желиш да поручиш некоме ко жели да се бави овим спортом? 

 

Битно је да се труди и да буде упоран, да никад не одустаје јер само тако може бити најбољи. 

 

 

Интервју са Вуком 

 

1. Када си почео да свираш бубњеве и зашто си одабрао баш тај инструмент? 

 

Бубњеве сам почео да свирам са четири године, а овај инструмент сам одабрао зато што ми 

је једноставно био најзабавнији од свих осталих. 

 

2. Да ли би могао да нам издвојиш неки догађај који би сада желео да поделиш са нама који 

је на тебе оставио снажан утисак, а везан је за твој таленат? 

 

У Дому омладине сам свирао са једном групом и тада сам одсвирао једну песму пред 

великим бројем људи и то ми је, ето, остало баш у лепом сећању. 
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3. Да ли вежбаш бубњеве сваког дана и колико дуго у току једног дана? 

 

Не вежбам баш сваког дана, нпр. у недељи вежбам по четири пута, отприлике два сата тим 

данима. 

 

4. Како себе видиш у будућности, да ли би желео да наставиш да се бавиш музиком? 

 

Желим да наставим да се бавим музиком и у будућности. 

 

5. Какав је осећај свирати бубњеве? 

 

Осећај је леп када знаш да свираш, нарочито када те много људи слуша. 

 

 

31.1.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/literarni-konkurs-hajde-svete-budi-dete-i-decija-misao/ 

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС "Хајде свете буди дете" и "Дечија мисао" 

 

 

Поводом Светског дана детета 20. новембра "Пријатељи деце Нови Београд" организовали 

су литерарни и ликовни конкурс за млађе ученика на тему "Хајде свете буди дете", а за 

старије разреде "Дечија мисао". Рад је могао бити у стиху или прози. Учествовало је 93 

ученика основних школа Новог Београда. 

На литерарном конкурсу "Хајде свете буди дете" Лана Клачар 4/2 је освојила 3. место, док 

је Елена Орешчанин 4/2 добила похвалу.  

На литерарном конкурсу "Дечија мисао" ученица Даница Шањић 6/4 освојила је 1. место, 

док су ученици Алекса Мутавџић 6/1 и Искра Јованчић 6/4 освојили 3. место. Доносимо 

Вам и радове ученица Петре Габалдо 5/3 и Наталије Лазић 6/2 који свакако заслужују да 

узму место на странама нашег сајта. 

 

 

ХАЈДЕ СВЕТЕ БУДИ ДЕТЕ 

 

Деца су украс света! 

И зато је лепша цела планета. 

Без нас деце било би свашта 

Не би постојала машта. 

Био би само хаос и усамљеност. 

Без детета на овој планети био би „мир“.  Људи би вечно одмарали  

И никада се не би смејали. 

А са децом, а сада са децом, планета је велики парк,  

планета је огроман рај, 

са циком, дреком и виком! 

Свако дете има права, свако дете жели нешто, 

Свако нешто воли! 
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И са децом на планети, људи се не могу сморити! 

Сваког дана нешто ново, 

Нека жеља, неки захтев, често несташлук или нови прохтев! 

 

Лана Клачар 4/2, 3. награда 

 

 

ХАЈДЕ СВЕТЕ БУДИ ДЕТЕ 

 

Хајде Свете буди дете,  

Буди дете, буди дете! 

Мало се охрабри и постани млађи! 

Дете на свету је рај за целу земљу... 

У очима детета цео свет је једна игра. 

Свет је уствари једно мало дете! 

Хајде свете буди дете! 

 

Елена Орешчанин 4/2, похвала 

 

 

Дечија мисао – прича о осмерку и енеаку 

 

    Дечија машта је веома развијена, разноврсна и јединствена, а може се рећи и 

непоновљива. Како би  једна одрасла особа, док седи у соби и пије кафу, могла тог тренутка 

да одлети у неке нестварне светове: на дно мора, у васиону у којој ће заједно са осталим 

планетама кружити око Сунца, или да се врати у неке незаборавне и лепе тренутке свог 

живота? То само може снага и  креативност дечијег ума. Сем што смишљају разна места и 

непостојеће ликове, деца имају и жеље, какве нико други нема. На пример, шта ће неком 

оцу или мајци  прави правцати једнорог или невидљиви диносаурус из праисторије?! 

 

    Једна од тих сулудих идеја јесте дан, то јест два дана вишка у једној недељи. Звучи 

уврнуто? Сада ћу вам све објаснити...  У нашој седмици имамо: понедељак, уторак, среду, 

четвртак, петак, суботу и недељу, али у ДЕВЕТИЦИ једног креативног детета из Београда, 

имамо два дана више.  Овако би то требало да изгледа: понедељак, уторак, среда, четвртак, 

петак, субота, недеља, ОСМЕРАК И ЕНЕАК. Да, да, добро сте прочитали, чак четири дана 

викенда, ОСМЕРАК по српском броју осам, а ЕНЕАК по грчком броју девет (енеа). То нам 

је сасвим довољно да се одморимо, научимо лекцију за школу, урадимо домаћи задатак, или 

чак да одспавамо преморени од радних дана пуних трчања од једног до другог места у 

журби да се сваки посао заврши на време. Замислите само колики ниво је достигла дечија 

машта. 

 

    Можда би деца чак и ОСМЕРАК И ЕНЕАК замишљала другачије. Никад се не зна. Могло 

би да се деси да један дечак или девојчица замисле ова два спасоносна дана као пријатеље 

који су им притрчали у помоћ и извадили их од непрестаног учења за контролни који им 

следи у понедељак, а можда би та иста деца ова два дана посматрала као вишак, јер желе да 

се врате у школу и сазнају нешто ново. Мислим да тако размишљају само деца која то воле 
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и која желе да уче. Нису свима занимљиви углови из математике или периодни систем 

елемената из хемије ... 

 

    Било како било, свако има своје мишљење, мада у једно сам сигурна; живот наших 

родитеља пун је неких обавеза, а понекад и проблема и њима, као и свим одраслима би 

пријали ОСМЕРАК И ЕНЕАК. Зар не? 

 

Даница Шањић 6/4, 1. награда 

 

 

Дечија мисао 

 

Често маштам и сањам, моје мисли лете ка непрегледним даљинама, ка недостижним 

висинама, а желим у сваком тренутку да достигнем и дохватим моју звезду водиљу. Као 

дванаестогодишњак, још увек сам окружен светом игре, дивим се чаролији из филма Хари 

Потер и уживам у томе.    

 

У топлини свог дома, зароњен у мислима, пролазе ми слике данашњег дана. Док очекујем, 

нервозно звоно на вратима и долазак родитеља, размишљам какву сам утакмицу одиграо са 

другарима испред зграде и какав је то професионалан погодак био, док ме је на клупи 

гледала комшиница са пегицама. Са једне стране, био сам поносан на себе, а са друге, 

помало постиђен, јер нисам знао да ли је приметила црвенило на мом лицу. Док сам тако 

сањарио, огласило се кућно звоно. Чаролија мојих мисли је нестала за трен и као прах се 

расула и ишчезла. У сурову реалност света одраслих, вратили су ме ужурбани кораци мог 

тате, који озбиљног лица, у оделу и кравати, улази у стан, са уздахом који је био доказ 

његовог тешког проведеног дана. Након пар минута, зачули су се мамини кораци. Угледао 

сам њену силуету у огледалу. Чим ме је видела, њен озбиљан израз лица претворио сеу 

драги осмех, пун љубави и топлине. Помислио сам, зашто је свет одраслих толико озбиљан, 

пун прoблема и тешкоћа. Док ми, деца, не престајемо да сањамо и да се надамо неком 

савршеном свету у коме ће се за сваки проблем наћи право решењe, одрасли живе живот, 

окружени баш тим проблемима, који су нама непознати и несхватљиви. Потајно знам, да су 

дечије жеље далеко од стварности, али моћ маште и снага позитивних мисли, сигуран су 

пут до остварења тих жеља. Често ми родитељи кажу да имам оптимизам у себи, иако и сам 

суштински не знам право значење те речи. Кажу, да свет гледам ружичастим очима, и да 

осмехом отапам и најчвршће стене. Себе не видим тим очима, али знам да још увек живим 

у свету маште. Увек се лепше машта, када стичемо нова знања и искуства, када доживимо 

нове авантуре, обиђемо непознате крајеве. У свету маште побеђује увек добро. Не дам своје 

детињство, иако на вратима полако куца период одрастања. Не волим мамине речи: „Када 

ћеш већ једном да одрастеш“ и „Доста више играња са мачевима“. Још увек хоћу да гледам 

у својој соби, плишаног меду, без кога не могу да заспим, хоћу да замишљам љуту борбу 

диносауруса и магију моћних мачева. У мојим мислима, постајем главни јунак у филму, где 

сам ја главни глумац и режисер, а зле силе увек морају да буду сломљене и побеђене.    

 

Такву машту може само дете да доживи и осети, и нико му то не може одузети. Дечије 

мисли су чисте, понекад наивне, а јунаци су подељени на добре и зле. Себично чувам своје 
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царство маште, у коме владају осећања и спреман сам да се борим за то, да тако остане што 

дуже. 

 

Алекса Мутавџић 6/1, 3. награда 

 

 

Дечија мисао 

 

     На свет можемо гледати из различитих перспектива. То посматрaње зависи од места и 

времена, од човека до човека, али и од узраста посматрача.      

                                                                                                                                    

     Не тако давно, детету се могло рећи да ако попије кафу израшће му реп; да ако прогута 

жваку, запетљаће му се црева; да ако не носи поткошуљу, разболеће се ... и томе слично. То 

би, сирото дете, у све то поверовало. Већина људи мисли да су деца данашњице "паметнија" 

зато што од раног доба имају другачије изворе информација, потребних и непотребних, 

глупих и едукативних. Прилично сам сигурна да то није баш тако. Деца сада и деца некада, 

поприлично су слична. Имају машту, наивна су, праве несташлуке, и на крају дана имају 

мирну савест те слатко спавају. Машта данaшње деце је, можда, слабија јер је потискују 

електронски уређаји који се у неким породицама практикују чим дете стаса, може да прича 

и хода. Ја, као дете, могу рећи да сам прве тренутке свог детињства врло лепо искористила. 

Никада нисам пропустила прилику да ухватим каменчић, играчку, дрвце или лопту у руке. 

Жао ми је само, што нека деца, која су доста млађа од мене, неће имати прилику да искусе 

детињство какво моји вршњаци и ја имамо. Постоји добра ствар да дете може замислити 

разне теорије, снове о непознатом ... дешава им се већ виђено, дежаву, сан који су сањали 

пре, али га се не сећају. Кажу старији дa је веома чудан осећај када касније у животу 

схватиш да си веровао у нешто толико година, и као да ти се све те године само врате, те не 

можеш да престанеш да размишљаш о свему што си пре радио.                     

                                                                                                       

     Ја сам дете, а ово је моја мисао о људима о свету, о времену, генерално о животу. Имам 

их још пуно, али када бих кренула да причам, изгубила бих ове прве, најбитније тренутке 

свог детињства. 

 

Искра Јованчић 6/4, 3. награда                                                                                     

 

Дечија мисао 

 

     Хајде свете, поново буди једно безбрижно и разиграно дете! Овом свету треба мало боје, 

игре, среће, љубави и доброте, јер, чини се, то му највише недостаје. 

 

     У овом недружељубивом свету, изгледа, ни деца више нису деца. Као да је цео свет 

заборавио на игру и машту, безбрижност и срећу. Сви треба мало да успоримо и запитамо 

се: „Зашто стално журим и нервирам се? Зар је живот толико дуг да на то трошим време?“. 

Хајде да сви уживамо у сваком моменту који нам следи, јер једног дана видећемо себе у 

школској клупи, радећи контролни из српског језика, а већ следећег ћемо седети у фотељи 

и причати са нашим унуцима. Хајде да се због тога што више дружимо са драгим особама 

и своја осећања исказујемо баш онаква каква јесу. Свет је постао превише тмурно место, 
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као да људи немају времена да чине себе и друге срећним. За такве стваре увек мора да се 

издвоји време, иначе, живот без среће је као свет без боје, једноставно не иде. Свет без боје 

је једно мрачно и сиво место, а чим је сиво то значи да је тужно и да чезне за нечим што ће 

га учинити ведрим и веселим. Живот не сме да изгледа тако. Мора бити испуњен свим 

бојама дуге да бисмо ми били срећни. Ми смо најсрећнији када некога другог учинимо 

срећним. Зато, ако желимо да нам свет буде у дугиним бојама, морамо што више да чинимо 

друге веселим. Срећа није права ако само ми уживамо у њој, а други пате. Да би истински 

били срећни, наши најближи морају се тако осећати. Права срећа није купљена, она не 

представља никакав поклон, већ дела која смо учинили за некога. Кад би сви стално 

уживали у овој правој срећи, цео свет би био безбрижан и разигран као дете, живели би у 

слози и бескрајној љубави. Без насиља, ратова, туге, крађе, злобе и свега онога што део овог 

нашег света чини тмурним. 

 

     Сви можемо да живимо као мало дете, само ако то истински желимо и сваки моменат 

користимо да будемо све бољи људи. 

Петра Габалдо 5/3 

 

Дечија мисао 

 

Свака одрасла особа је некада била дете, то дете је можда још увек у њима. Детињство је 

период живота који се не заборавља, него се заувек памти као лепа успомена. 

 

Деца су једни пупољци који тек треба да процветају.  Деца гледају свет из другачијег угла 

него одрасли. Свет за децу изгледа безопасно, као да нема никаквих брига док одрасли баш 

супротно, они имају пуно обавеза, брига, они су упознати са светом. Треба као деца да 

будемо захвални нашим родитељима што имамо кров над главом који су они саградили 

њиховим напорним радом како бисмо ми као деца могли да имамо дивно детињство. Нека 

деца то схвате пре или касније, све то зависи од наших мисли. Свако дете има другачији 

поглед на свет, нека деца пребрзо одрасту и немају лепо детињство, одмах виде какав свет 

може да буде веома окрутан и пун опасности. Док нека деца полако одрастају схватајући 

какав је свет заправо, да није само играње, дружење и забава већ има опасности, бриге и 

туге. Све то зависи од наших дечијих и маштовитих мисли. Свако дете мисли другачије и 

схвата ствари на други начин. 

 

Живот се своди на то да је такав какав га ми схватимо. Деца немају пуно обавеза и брига, 

али то зависи како они то схвате. Да мисле како не могу али заправо могу, све то зависи од 

наших мисли и осећања. Када одрастем нећу више бити дете, али ћу увек бити дете у срцу 

и у својим мислима. 

Наталија Лазић 6/2 
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ФЕБРУАР 2022. 

 

1.2.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/likovni-konkurs-hajde-svete-budi-dete-i-decija-misao/ 

ЛИКОВНИ КОНКУРС "Хајде свете буди дете" и "Дечија мисао" 

 

У организацији „Пријатељи деце Нови Београд“ на ликовном конкурсу „Хајде свете буди 

дете“ за ученике млађих и „Дечија мисао“ за ђаке старијих разреда ученици 3/1, Андрија 

Мркшић освојио је 1. награду, Мања Видојковић 3. награду, док су Наталија Антић и 

Деннис Марковић 5/1 награђени 1. местом. 

 

 

1.2.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/likovni-konkurs-lukicev-list-u-cast-draganu-lukicu/ 

ЛИКОВНИ КОНКУРС ,,Лукићев лист - у част Драгану Лукићу'' 

 

И ове године учествовали смо на општинском ликовном конкурсу ,,Лукићев лист - у част 

Драгану Лукићу'' у организацији "Пријатеља деце Новог Београда". Уживали смо у читању 

поезије Драгана Лукића и илустровању најлепших стихова, а неки наши другари су посебно 

награђени.  

Прво место су освојили ученици одељењске заједнице 3/4, Страхиња Динић и Војин 

Ђорђевић, а друго место Вукашин Мацура и Лука Поповић.  

Поносни смо јер је стручни жири посебно званично истакао и похвалио радове деце из наше 

школе, као и рад наших ликовних педагога. 

 

1.2.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/likovni-konkurs-imam-pravo-da/ 

ЛИКОВНИ КОНКУРС “Имам право да…” 

 

Поводом Међународног дана људских права који се обележава 10. децембра организација 

"Пријатељи деце Нови Београд" уприличила је онлајн ликовни конкурс “Имам право да…”. 

Наши ученици освојили су три 1. места.  

Ученик одељењске заједнице 5/2 Урош Суботић сликао је рад “Имам право да…”, док су 

ученици одељењске заједнице 5/4 Дуња Вујовић и Марк Чибанда насликали радове  “Имам 

право да победим" и “Имам право да будем другачија”. 

  

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/likovni-konkurs-imam-pravo-da/
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4.2.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/muzej-u-ucionici-3-1/ 

 Музеј у учионици 3/1 

 

Музеј је установа у којој можеш много тога да видиш и научиш. Заједно са својом 

учитељицом Сањом Величковић ученици одељењске заједнице 3/1 направили су музеј у 

учионици. Експонати су били историјски извори, материјални и писани.  

Сваки ученик је као прави кустос представио свој предмет (име, како се користио, порекло 

итд). 

Овај музеј у учионици посетили су ђаци одељењске заједнице 3/2 који су погледали 

поставку и сазнали много тога о појединим предметима, међу којима су били и они које су 

по први пут видели.  

Музеју је посвећен цео наставни дан, а ученицима је било изузетно интересантно, забавно 

и пријатно.  

Доказ томе је да је време пролетело. 

 

 

21.2.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/21-februar-dan-maternjeg-jezika/ 

21. фебруар - ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

 

Ученици одељењске заједнице 2/3 заједно са својом учитељицом Јадранком Слијепчевић су 

у понедељак, 21. фебруара час одељењског старешине посветили обележавању 

Међународног дана матерњег језика. 

Ђаци су поздрављали једни друге на језицима чије поздраве знају: хавајском, шпанском, 

француском, италијанском, енглеском, грчком, немачком, мађарском, да би затим уз 

презентацију разговарали о томе шта је матерњи језик, као и о значају и начину очувања 

матерњег језика. 

 

22.2.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/sah-opstinsko-takmicenje/ 

ШАХ - општинско и градско такмичење 

 

На општинском такмичењу из шаха одржаном у суботу, 19. фебруара у ОШ "Надежда 

Петровић" ђаци наше школе остварили су запажене резултате.  

Ученик Иван Недељковић 3/4 освојио је 1. место, док су ученице Маша Недељковић 2/3, 

Иван Милићевић 3/3 и Јована Глигић 6/5 добили 2. награду. 

На градском такмичењу ученици Јована Глигић 6/5 и Стеван Цревар 7/2 пласирали су се на 

државно такмичење. 

 

 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/muzej-u-ucionici-3-1/
https://skolakraljaleksandar.edu.rs/21-februar-dan-maternjeg-jezika
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25.2.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/ogledni-cas-zelenbabini-darovi/ 

Огледни час - "Зеленбабини дарови" 

 

Заједно са наставницом српског језика Сањом Матић-Станисављевић ученици одељењске 

заједнице 5/2 одржали су огледни час на коме су креативно и надахнуто представили роман 

"Зеленбабини дарови" Иване Нешић. На овај начин желели су да покажу колико су уживали 

и забављали се читајући један роман - бајку.  

Уз игру и забаву, комбинујући ликовни и литерарни израз, забавили су се и учили.  

Уживајте у радовима ученика! 

 

25.2.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/igre-na-snegu/ 

Игре на снегу 

 

Ученици одељењске заједнице 2/3 су се веома обрадовали снегу. Зато су час ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА провели играјући се и дружећи напољу.  

После су се грејали уз топао чај : ) 

 

25.2.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/digitalni-svet/ 

ДИГИТАЛНИ СВЕТ 

 

Од школске 2020/21. године у наше основне школе уведен је предмет Дигитални свет. 

Циљ наставе и учења овог предмета јесте развијање дигиталнe компетенције ученика 

неопходне за безбедну и правилну употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, 

сарадњу и развијање основа алгоритамског начина размишљања. 

Ученици 2/3 воле предмет ДИГИТАЛНИ СВЕТ јер често ове часове реализујемо у 

информатичком кабинету. 

 

25.2.2022. 

 

Позоришна представа - "Шума живот значи" 

 

Ученици одељењске заједнице 2/3 са учитељицом Јадранком Слијепчевић су у оквиру часа 

српског језика обрађивали драмски текст ,,Шума живот значи“, а онда су на часу ликовне 

културе направили ликове и нацртали амбијент у коме се одвија радња и тако је настала 

мала позоришна представа.  

Уживајте! 

 

 

 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/ogledni-cas-zelenbabini-darovi/


 

С
т

р
а

н
а

  4
5

 

25.2.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/profesionalna-orijentacija-zanimanja/ 

Професионална оријентација – ЗАНИМАЊА 

 

Ученици одељењске заједнице 2/3 са својом учитељицом Јадранком Слијепчевић посветили 

су се питању професионалне оријентације на креативан начин.  

У оквиру предмета СВЕТ ОКО НАС упознали су се са разним занимањима људи. То су 

урадили на практичан начин. Уз помоћ играчака и реквизита које су имали код куће свако 

дете је представило неко занимање по свом избору. Испричали су нам и демонстрилали шта 

и како та особа ради на свом послу.  

 

25.2.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/sobica-igraonica/ 

БОРАВАК - "СОБИЦА ИГРАОНИЦА" 

 

Запослени у нашој школи су се увек трудили да омогуће ученицима угодан боравак у 

школи. 

За наше најмлађе, ученике првог и другог разреда, организован је продужени боравак, што 

подразумева да они проводе највише времена у школи. Деца долазе ујутру у 7ч и остају све 

до 17:30ч. 

Из тог разлога је посебно важно да време проведу у пријатном окружењу. Осим тога 

потребно је водити рачуна и о њиховом здрављу. Тако се код учитељице Блаженке 

Марјановић родила идеја о "собици играоници", како су јој деца дала име. 

Поред боравка у учионицама у којима завршавају домаће задатке, вежбају пређено градиво 

и уживају у радионицама за време слободних активности, ученици у боравку имају 

могућност и да се опусте и одморе.  

Простор у "собици играоници" је осмишљен тако да задовољава потребу за правилном 

социјализацијом кроз игру (друштвене игре, играње са омиљеним играчкама, гледање 

цртаних и дечијих филмова, читање сликовница и часописа из наше ,"мале библиотеке", 

цртање, бојење бојанки, игра "на слово, на слово" и још много тога).  

Деца имају прилику да се играју и седе на меканој и топлој подлози, као и да када осете 

потребу легну и одморе се. Донели смо заједничка правила која важе у нашој собици. Пре 

уласка деца се изувају тако да је простор увек чист. Разговарамо свакодневно о хигијени и 

уредности и колико су оне важно за наше здравље.  

Имајући на уму да у здравом телу лежи здрав дух простор наше "Собице играонице" 

користимо и за вежбање заједно са нашим учитељицама. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/profesionalna-orijentacija-zanimanja/
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Деца су презадовољна што имају овако уређен кутак где могу да се лепо играју. Много су 

релаксиранији од како проводе време у оваквом амбијенту, јер су игра и одмор веома важни 

сегменти у одрастању сваког детета. 

У наредном периоду ћемо наставити са оплемењивањем овог простора како би наши 

малишани још више уживали у времену проведеном у продуженом боравку. 

 

25.2.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/prvenstvo-grada-beograda-delfini-nase-skole-ponovo-na-

pobednickom-postolju/ 

 

ПРВЕНСТВО ГРАДА БЕОГРАДА - Делфини наше школе поново на победничком 

постољу! 

Првенство града Београда у пливању за основне школе је одржано 21. и 22. фебруара 2022. 

године на базену СРЦ "Милан Гале Мушкатировић" у Београду. Предвођени Александром 

Баланџић, наставницом физичког и здравственог васпитања нашу школу је представљало 

чак 11 ученика од 3. до 8. разреда. 

У понедељак, 21. фебруара 2022. године пливали су - Вук Антић 3/1 (краул), Андреј 

Величковић 4/2 (леђно), Петар Николић 4/2 (краул) и Урош Трифковић 4/2 (прсно).  

У уторак, 22. фебруара 2022. године пливали су - Ана Антић 5/2 (прсно), Алекса 

Мартиновић 5/3 (прсно), Александар Баланџић 5/4 (леђно), Александар Бајковић 6/2 

(делфин), Софија Петровић 6/4 (прсно), Никола Росић 6/4 (прсно) и Ива Мартиновић 8/4 

(делфин). 

Најуспешнији представници наше школе били су: Ана Антић - 1. место (прсно), Алекса 

Мартиновић - 1. место (прсно), Александар Бајковић - 1. место (делфин), Ива Мартиновић 

- 1. место (делфин).  

Наши ученици су се пласирали на Републичко првенство у пливању које ће се одржати 28. 

фебруара и 1. марта 2022. године у Крагујевцу. 

 

 

28.2.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/masa-nedeljkovic-sampionka-srbije-u-brzopoteznom-sahu/ 

МАША НЕДЕЉКОВИЋ - шампионка Србије у брзопотезном шаху 

 

Након освајања 2. места на општинском такмичењу из шаха,  на Првенству Србије у 

брзопотезном шаху одржаном од 26. до 27. фебруара 2022. године у организацији Првог 

српског шаховског савеза 

Маша Недељковић ученица одељењске заједнице 2/3 постигла је велики успех постваши  

шампионка Србије у брзопотезном шаху! 

  

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/prvenstvo-grada-beograda-delfini-nase-skole-ponovo-na-pobednickom-postolju/
https://skolakraljaleksandar.edu.rs/prvenstvo-grada-beograda-delfini-nase-skole-ponovo-na-pobednickom-postolju/
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МАРТ 2022. 

 

2.3.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/republicko-takmicenje-u-plivanju-izuzetan-rezultat-nasih-

delfina/ 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛИВАЊУ - Изузетан резултат наших делфина 

 

Након сјајног наступа на Првенству града Београда ученици наше школе предвођени 

наставницом физичког и здравственог васпитања Александром Баланџић наступили су у 

Крагујевцу на Републичком првенству у пливању које је одржано 28. фебруара за ученике 

од I - VI разреда и 1. марта за ученике VII и VIII разреда.  

Нашу школу су представљали и постигли изузетне резултате:  

Ива Мартиновић 8/4 - 1. место (делфин),  

Ана Антић 5/2 - 2. место (прсно),  

Алекса Мартиновић 5/3 - 2. место (прсно) и Александар Бајковић 6/2 - 3. место (делфин). 

 

17.3.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/demus-najraspevanija-odeljenjska-zajednica-3-4/ 

ДЕМУС: Најраспеванија одељењска заједница - 3/4 

 

У оквиру  ,,Дечјих музичких свечаности - ДЕМУС'' организовано је општинско такмичење 

,,Најраспеваније одељење 2022'' за ученике трећег и четвртог разреда. Одељење 3-4  је 

представљало нашу школу и освојило 1. место, што подразумева учешће на градском 

такмичењу на коме ће представљати општину Нови Београд. 

По пропозицијама такмичења извели су дечју песму ,,I wanna be like you’’ (из Дизнијевог 

цртаног филма ,,Књига о џунгли'') и народну песму ,,Огрејала месечина''. 

Дириговала је Миа Мајсторовић 3/4, а инструменталну пратњу су чинили такође ученици 

3/4: Ана Лазић, Иван Недељковић (клавир), Матеја Колесар (бубањ), Ања Киш и 

Александра Јеротић (даире). За наступ их је припремила  учитељица Наташа Ћирић 

Живковић. 

 

 

17.3.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/nase-nagrade-2/ 

НАШЕ НАГРАДЕ 

 

 Упркос отежаним условима за рад и учење и ове школске године, наставници и 

ученици наше школе као и ранијих година били су вредни и обрадовали нас наградама на 

одржаним такмичењима. 

 Предвођени наставницама српског језика Сањом Матић-Станисављевић, 

Александром Тошић, Биљаном Мудринић и Душицом Шундек наши ученици и ове године 

били су успешни на општинском такмичењу из српског језика и језичке културе и 



 

С
т

р
а

н
а

  4
8

 

пласирали се на градско такмичење. На такмичењу одржаном 26. фебруара 2022. године у 

ОШ "Радоје Домановић" ученици 5. разреда Даница Тодосијевић 5/1 и Растко Рајшић 5/3 

добили су 2. награду, док је ученица Петра Габалдо 5/3 освојила 3. место. Ученик 7. разреда 

Андрија Бутрић 7/4 освојио је 2. место, док су ученицe Иванa Марковић 5/1, Милена 

Мишановић 7/3, Дуња Марковић 7/4 и Станислава Станковић 7/4 добиле 3. награду. 

На окружном такмичењу одржаном 9. априла 2022. године у ОШ "Данило Киш" остварени 

су следећи резултати: 

Ивана Марковић 5/1, Дуња Марковић и Андрија Бутрић 7/4 (пласман на Републичко 

такмичење) освојили су 2. место, док су Растко Рајшић, Петра Габалдо и Даница 

Тодосијевић 5/1 и Станислава Станковић 7/4 добили 3. награду. 

На општинском такмичењу из енглеског језика одржаног 5. марта 2022. године у ОШ 

"Драган Лукић" предвођени наставницама Бојаном Николић и Анђелком Коковић ученица 

Милица Кокерић 8/4 освојила је 1. место, док су ученици Огњен Тегелтија 8/2, Алекса 

Симеонов 8/3 и Алекса Ђерфи 8/4 добили 2. награду. 

На градском такмичењу одржаном 10. априла 2022. године у ОШ "Змај Јова Јовановић" 

ученица Милица Кокерић 8/4 освојила је 1. место, док је ученик Алекса Ђерфи 8/4 добио 2. 

награду. 

 На општинском такмичењу из физике одржаном 5. фебруара у ОШ "Бранко 

Радичевић" предвођени наставницом Биљаном Милошевић ученици Давид Жица 6/1 и 

Андреј Дробњаковић 8/3 освојили су 1. место, ученици Андријана Михаљчић 6/3 и 

Александар Стевовић 6/5 2. награду, док је ученик Андрија Бутрић 7/4 освојио 3. место.  

На градском такмичењу из физике одржаном 5. марту у ОШ "Бранко Радичевић" 

предвођени наставницом Биљаном Милошевић ученик Андреј Дробњаковић 8/3 освојио је 

1. место, ученици Давид Жица 6/1 и Александар Стевовић 6/5 2. место, док је ученица 

Андријана Михаљчић 6/3 добила 3. награду. Ученици Андреј Дробњаковић, Давид Жица и 

Александар Стевовић пласирали су се на државно такмичење. 

 На онлајн општинском такмичењу из музичке кулутре одржаном током прве 

половине марта месеца предвођени наставницом АнаМаријом Танасијевић ученици Катја 

Кривокућа 4/3 (учитељица Горинка Бајић), Ана Сладојевић 5/2, Андреа Јеротић и Софија 

Стјепановић освојиле су 1. место (дует), ученице Миа Мајсторовић 3/4 (учитељица Наташа 

Ћирић -Живковић), Аиа Хаџи Николић 5/1, Наталија Путник и Петра Лазендић 6/5, Елена 

Максимовић и Сара Симовић 7/1 (дует) и Милица Шањић 7/3 добиле су 2. награду, док су 

Олга Јелинић и Марија Радовић 6/1 (дует) освојиле 3. награду. 

На градском такмичењу одржаном 5. априла у дворани Дечијег културног центра "Донка 

Шпичек" ученица Ана Сладојевић 5/2 освојила је 1. награду интерпретирајући народну 

песму "Све тичице запјевале", док су ученице Андреа Јеротић и Софија Стјепановић 6/3 

добиле 1. награду за интерпретацију народне песме "Бела рада". 

 На општинском такмичењу из математике одржаном 20. фебруара 2022. године у 

ОШ "Иван Гундулић" и ОШ "Борислав Пекић" ученици млађих и старијих разреда освојили 

су велики број награда. 

Ученици нижих разреда предвођени учитељицама Сањом Величковић, Јеленом Голубовић, 

Наташом Ћирић - Живковић, Горинком Бајић и Горданом Станојевић освојили су следеће 

награде. Ученици Петар Маџаревић 3/4 и Борис Бјелић 4/4 освојили су 1. место, ученици 

Страхиња Динић, Вук Мијуца и Иван Милићевић 3/3 и Александар Жакула 4/4 освојили су 

2. место, док су Мина Аџемовић и Марко Јевтовић 3/4, Милица Кузмановић 3/1, Катја 

Кривокућа и Сава Боснић 4/3 освојили 3. место. 



 

С
т

р
а

н
а

  4
9

 

Ученици виших разреда предвођени наставницама Драганом Љубојевићем, Јеленом 

Суботић, Биљаном Љујић и Милицом Ковачевић освојили су следеће награде. Ученици 

Андреја Утовић 5/3, Милан Бакрач 7/1 и Андреј Дробњаковић 8/3 освојили су 1. место, 

Душан Вићовац 5/2 и Александар Стевовић 6/5 2. место, док су ученици Урош Суботић 5/2 

и Стефан Глигић 8/4 освојили 3. место.  

На окружном такмичењу одржаном 12. марта 2022. године у ОШ "Свети Сава" и ОШ "Јован 

Миодраговић" ученици Александар Жакула 4/4 и Андреј Дробњаковић 8/3 освојили су 1. 

место, Борис Бјелић 4/4 и Урош Суботић 5/2 2. место, Стефан Глигић 8/3 3. место, док су 

ученици Сава Боснић 4/3, Андреја Утовић 5/3 и Александар Стевовић 6/5 добили су 

похвале. 

 На општинском такмичењу из хемије одржаном 6. марта 2022. године у ОШ "Ђуро 

Стругар" предвођени наставницом хемије Горданом Јовић ученици су остварили следеће 

резултате.  

Ученик Андреј Дробњаковићу 8/3 освојио је 1. место, ученици Милена Мишановић и Реља 

Чалија 7/3 и Андрија Бутрић 7/4 добили су 2. награду, док су ученици Лука Бопсић 7/3 и 

Страхиња Живадиновић 7/4 освојили 3. место. 

На градском такмичењу одржаном 9. априла 2022. године у ОШ "Владислав Рибникар" 

ученици наше школе постигли су следећи успех: ученици Андреј Дробњаковић 8/3 и 

Андрија Бутрић 7/4 освојили су 1. место, Лука Бопсић 7/3 2. место, док су ученици Милена 

Мишановић и Реља Чалија 7/3 добили 3. награду. На републичко такмичење из хемије 

пласирао се Андреј Дробњаковић. 

 На општинском такмичењу из географије одржаном 12. марта 2022. године у ОШ 

"Влада Обрадовић Камени" предвођени наставницама географије Драганом Филиповић и 

Александром Лончар ученици су остварили следеће резултате.  

Ученик Лука Вулић 7/1 освојио је 1. место, ученици Иван Смолчић 7/2, Никола Јанковић 

7/3, Ђорђе Шћепановић 7/4, Алекса Зељковић 8/2 и Феђа Стевановић 8/3 добили су 2. 

награду, док су ученици Алекса Симеонов 8/3 и Милош Влаисављевић 8/4 освојили 3. 

место. 

Шесторо ученика се пласирало на градско такмичење. 

 На општинском такмичењу из историје одржаном 21. марта 2022. године у ОШ 

"Младост" предвођен наставницом историје Сандром Удовчић ученик Александар 

Стевовић 6/5 освојио је 2. место и пласирао се на градско такмичење. 

 

 

18.3.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/obrazovne-platforme-za-pripremu-male-mature/ 

Образовне платформе за припрему мале матуре 

 

 Дигитална припрема за малу матуру - На сајту rtv.rs, у одељку “Дигиталне припреме 

за малу матуру”, ученици имају прилику да сваког радног дана погледају избор од три до 

укупно две стотине задатака из математике, српског језика, биологије, хемије, физике, 

географије и историје. ЛИНК: Дигиталне припреме  

 Образовна платформа „еЗбирка“ - доступна је на адреси: http://ezbirka.matf.bg.ac.rs и 

представља електронску збирку задатака из математике за ученике старијих разреда 
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основне школе. Збирка садржи преко 12.000 задатака са решењима, груписаних по 

разредима и областима.   

 Образовна платформа „Завршни испит“ - Платформа Завршни испит садржи задатке 

намењене ученицима који се спремају за полагање завршног испита из математике и 

српског језика.  ЛИНК: http://zavrsniispit.matf.bg.ac.rs/ 

 Тестови са претходних завршних испита - PDF издања тестова са претходних 

завршних испита. ЛИНК: Тестови са завршних испита 

 

18.3.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/konkurs-za-decju-karikaturu-mali-pjer/ 

Конкурс за дечју карикатуру “Мали Пјер” 

 

На 28. конкурсу за дечју карикатуру “Мали Пјер” у организацији "Пријатељи деце Нови 

Београд" у конкуренцији млађих разреда 1. награду добила је ученица Јована 

Милосављевић 3/3 са карикатуром "Поаро", док је 2. место освојила ученица Маша Алексић 

4/3 са карикатуром "Мистер Бин". У конкуренцији старијих разреда 3. место је освојила 

ученица Нађа Ристић 5/2 са радом "Хемија или алхемија". 

Похвала за ученике и њихове наставнике и учитеље! 

 

 

 

 

АПРИЛ 2022. 

 

1.4.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/vreme-je-prolecu/ 

Време је пролећу 

 

Ученици 2/1, 3/1 и 3/2 улепшали су школски простор својим радовима на тему ,,Пролеће".  

Заједно са својим учитељицама Горданом Торбицом, Сањом Величковић и Данком Суботић 

створили су диван призор доласка тако жељно очекиваног пролећа.  

Ту су дивни цветови, шарени лептири, пчелице и једна рода која све посматра и диви се 

буђењу живота. 

 

1.4.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/poseta-pu-tresnjin-cvet/ 

Посета ПУ "Трешњин цвет" 

 

Данас су нас у пратњи својих васпитачица посетили предшколци ПУ "Трешњин цвет". 

Песмом су их поздравили ученици 3/4, добитници признања "Најреспеванија одељењска 

заједница Београда", а потом су их учитељице Блаженка Марјановић и Наташа Ћирић-

Живковић упознале са школским простором предвиђеним за ученике млађих разреда - 

http://zavrsniispit.matf.bg.ac.rs/
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учионицама, библиотеком, школском салом, као и делом школе намењеним продуженом 

боравку где су предшколци имали прилике да се друже са ученицима наше школе. 

Упознали смо пуно дивних другара, радујемо се поновном виђењу у септембру, као и 

наставку сарадње са колегама из ПУ "Трешњин цвет"! 

 

 

20.4.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/dva-republicka-sampiona-iz-fizike/ 

Два републичка шампиона из физике! 

 

На Државном такмичењу из физике одржаном у Краљеву од 8. до 10. априла предвођени 

наставницом физике Биљаном Милошевић наши ученици су остварили изузетан успех - 

освојили су две 1. награде и једну похвалу. 

Ученик Андреј Добњаковић 8/3, добитник Светосавске награде, је одбранио 

прошлогодишњу титулу најбољег физичара у Србији освојивши поново 1. место са 

максималних 100 бодова чиме се пласирао и на Српску физичку олимпијаду. 

Након освајања 1. места на градском такмичењу ученик Давид Жица 6/1 постигао је велики 

успех освојивши 1. место, своју прву републичку награду, док је ученик Александар 

Стевовић 6/5 добио похвалу. 

 

 

 

21.4.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/vaskrsnji-bazar/ 

ВАСКРШЊИ БАЗАР 

 

 У среду, 20. априла у нашој школи одржан је традиционални хуманитарни 

Васкршњи базар у оквиру кога су ученици нижих разреда у организацији својих учитеља из 

редовне наставе и боравка продавали своје рукотворине. 

Било је ту прегршт шарених пилића и зека, честитака, звончића, корпица за јаја и других 

креативних васкршњих украса.  

 Поред изузетне сарадње и маштовотости, ђаци су показали велику жељу да буду део 

хуманитарне акције због чега смо сви посебно поносни. 

Захваљујући великом одзиву родитеља, запослених, али и ученика прикупљена су новчана 

средства која су намењена у хуманитарне сврхе. 

 

  

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/vaskrsnji-bazar/
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22.4.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/opstinsko-takmicenje-uskrsnje-likovne-carolije/ 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ "Ускршње ликовне чаролије" 

 

У организацији "Пријатеља деце општине Нови Београд“ уприличен је 28. ликовни конкурс 

"Ускршње ликовне чаролије".  

Ђаци наше школе су и ове године постигли запажене резултате.  

Ученици нижих разреда предвођени учитељицом Наташом Ћирић-Живковић,  Марко 

Јевтовић и Мина Аџемовић 3/4 освојили су 1. односно 2. место.  

Ученици виших разреда предвођени наставницом ликовне културе Биљаном Поповић, 

Душан Петровић 6/5 добио је 1. награду, док су ученици Никола Мојсиловић 6/1, Угљеша 

Кнежевић 6/3 и Милутин Врховац 6/5 освојили 2. место. 

24.4.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/ogledni-cas-decaci-pavlove-ulice/ 

Огледни час “Дечаци Павлове улице” 

 

Радост и добробит заједничког учења поново је потврђена на огледном часу српског језика 

и књижевности у 6/1 разреду на тему “Дечаци Павлове улице”,  

Ф. Молнара у организацији наставнице Сање Матић-Станисављевић. 

Ученици су откривали догађаје и тумачили ликове ових познатих дечака, уз понеки ликовни 

приказ. Утиске са тог часа, као и дивне записе делимо са вама! 

 

 

24.4.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/projektna-nastava-zdrava-ishrana/ 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА: Здрава исхрана 

 

 Правилна исхрана деце је предуслов дечијег здравља. За разлику од одраслих, деца 

расту и интензивно се развијају физички, интелектуално и психички, па се уз основне 

потребе за енергијом, исхраном мора осигурати и довољно за раст и развој. Насупрот томе 

нездрава исхрана, количином или квалитетом може имати негативне последице на 

испуњење генетског потенцијала за раст, ментални развој и кашњење у пубертетском 

развоју. 

 Имајући све наведено у виду ученици одељењске заједнице 3/3 заједно са својом 

учитељицом Јеленом Голубовић обрадили су ову тему у оквиру пројектне наставе кроз 

групни рад. Подсетимо се правила здраве исхране кроз радове ученика! 

 

  

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/projektna-nastava-zdrava-ishrana/
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МАЈ 2022. 

 

24.5.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/neprikosnoveni-andrej-trostruki-sampion-drzave-iz-

matematike-fizike-i-hemije-drugu-godinu-za-redom/ 

 

НЕПРИКОСНОВЕНИ АНДРЕЈ - троструки шампион државе из математике, физике 

и хемије другу годину за редом 

 

 Андреј Дробњаковић наставио је да пише нове странице историје републичких 

такмичења. Након до тада незабележеног прошлогодишњег успеха, када је у само неколико 

недеља постао првак државе из математике, хемије и физике, добитник Светосавске награде 

за 2021. годину остварио је нови рекорд. 

 Ове школске године Андреј је кренуо у нови поход. Након освојених првих места на 

општинским и градским такмичењима уследиле су једна за другом 1. републичке нагараде. 

Андреј је одбранио све три прошлогодишње титуле и по 2. пут постао државни шампион из 

математике, физике и хемије, а да успех буде још упечатљивији освојеним наградама ове 

године придодао је и прво место на Физичкој олимпијади! 

 Верујемо да ћемо о Андреју чути још много тога на понос својој породици, 

другарима, школи и роду. 

 

 

ЈУН 2022. 

 

8.6.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/olimpijsko-obrazovanje-u-nasoj-skoli/ 

https://oks.org.rs/olimpijsko-obrazovanje-u-osnovnim-skolama-od-jeseni/  

https://mpn.gov.rs/vesti/potpisan-memorandum-o-saradnji-ministarstva-prosvete-nauke-i-

tehnoloskog-razvoja-i-olimpijskog-komiteta-srbije/   

Олимпијско образовањe у нашој школи! 

 

 Данас је у нашој школи потписан Меморандум о сарадњи између Олимпијског 

комитета Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја на основу којег се 

уводи олимпијско образовање у основним школама од јесени! 

Меморандум о сарадњи потписали су председник Олимпијског комитета Србије, господин 

Божидар Маљковић и први потпредседник Владе Републике Србије и министар просвете, 

науке и технолошког развоја, господин Бранко Ружић. 

 Меморандум о сарадњи потписан је у циљу заједничког спровођења програма 

„Олимпијског образовања“ за ученике основних школа у Републици Србији. Свечаном чину 

потписивања присуствовао је и наш прослављени спортиста, освајач сребрне медаље са 

Олимпијских игара у Токију, стрелац Дамир Микец. Као спортиста који је познат по томе 

што сваки дан живи у складу са олимпијским вредностима, Дамир је имао поруку за 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/neprikosnoveni-andrej-trostruki-sampion-drzave-iz-matematike-fizike-i-hemije-drugu-godinu-za-redom/
https://skolakraljaleksandar.edu.rs/neprikosnoveni-andrej-trostruki-sampion-drzave-iz-matematike-fizike-i-hemije-drugu-godinu-za-redom/
https://skolakraljaleksandar.edu.rs/olimpijsko-obrazovanje-u-nasoj-skoli/
https://oks.org.rs/olimpijsko-obrazovanje-u-osnovnim-skolama-od-jeseni/
https://mpn.gov.rs/vesti/potpisan-memorandum-o-saradnji-ministarstva-prosvete-nauke-i-tehnoloskog-razvoja-i-olimpijskog-komiteta-srbije/
https://mpn.gov.rs/vesti/potpisan-memorandum-o-saradnji-ministarstva-prosvete-nauke-i-tehnoloskog-razvoja-i-olimpijskog-komiteta-srbije/
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најмлађе: „Спорт нас учи правим вредностима, да поштујемо једни друге, да играмо фер, да 

водимо здрав живот, да уживамо у ономе што радимо и да будемо најбоља верзија себе. 

Пријатељство, поштовање и изузетност су вредности које треба сваки појединац да усвоји 

и да живи у складу са њима.“ 

 Након потписивања Меморандума, организована је радионица „Олимпијска прича“ 

за ученике нижих разреда. Кроз две радионице ученици су имали прилике да се ближе 

упознају са програмом олимпијског образовања. 

Примарни циљеви олимпијског образовања су формирање моралног карактера, узајамно 

поштовање које подразумева фер-плеј и недискриминацију по било којој основи, поезија, 

музика и уметност повезане са спортом, одрживост и заштита животне средине, физичка 

активност и промоција здравог начина живота. 

 Програм „Олимпијско образовање“ ће се реализовати за три старосна узраста почев 

од школске 2022/2023. године уз помоћ основног приручника, практичног водича, плана 

активности, као и различитих дигиталних ресурса међу којима се посебно истичу виртуелни 

олимпијски музеј и мобилна апликација „ТренинГО“ олимпијског комитета Србије. 

Планирано је да програм траје закључно са школском 2024/2025. годином. 

 

 

 

24.6.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/bronzana-medalja-na-kenguru/  

Такмичење из математичке писмености "Кенгур" - бронзана медаља за нашу школу 

 

На такмичењу из матемaтичке писмености "Кенгур" у организацији Друштва математичара 

Србије, ученик одељењске заједнице 5/2 Урош Суботић, предвођен својом разредном, 

наставницом математике Јеленом Суботић, поновио је прошлогодишњи успех освојивши 

бронзану медаљу и на финалном такмичењу ове године! 

 

 

ЈУЛ 2022. 

 

4.7.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/priznanja-za-najuspesnije-ucenike-nase-skole/  

Признања за најуспешније ученике наше школе 

 

 Дана 4. јула 2022. године одржана је свечаност у част најуспешнијих ученика наше 

школе. Директор школе, Срђан Јончић доделио је награде најуспешнијим ученицима 

освајачима признања на градским и републичким такмичењима, као и Вуковцима 

предвођеним одељењским старешинама: Анђелком Коковић, наставницом енглеског језика, 

Драганом Филиповић, наставницом географије, Биљаном Љујић, наставницом математике 

и Биљаном Милошевић, наставницом физике. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/bronzana-medalja-na-kenguru/
https://skolakraljaleksandar.edu.rs/priznanja-za-najuspesnije-ucenike-nase-skole/
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 Једногласном одлуком Одељењског и Наставничког већа за ђака генерације 

проглашен је добитник Светосавске награде Андреј Дробњаковић 8/3, док је за 

спортисткињу генерације изабрана Ива Мартиновић 8/4.  

Ове школске године Вукова диплома додељења је 20 ученика. 

Вуковци су освојили укупно 42 посебне дипломе, по предметима, 2 из српског језика, 1 из 

историје, 3 из географије, 2 из биологије, 2 из математике, 4 из енглеског језика, 4 из физике, 

2 из хемије, 2 из музичке културе, 2 из ликовне културе, 15 из физичког и здравственог 

васпитања, 2 награде из технике и технологије и 1 из информатике. 

 

 

4.7.2022. 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/izvanredna-generacija-2021-2022-izvanredni-rezultati/  

ИЗВАНРЕДНА ГЕНЕРАЦИЈА 2021/2022- ИЗВАНРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Својим постигнућима на завршном испиту и при упису у средње школе и гимназије, 

потврђују успехе и настављају традицију наше школе. 

И ове године наши осмаци су у самом врху најбољих у Србији на завршном испиту. 

Желимо нашим драгим матурантима, пуно успеха у даљем школовању и среће у животу! 

 

 

https://skolakraljaleksandar.edu.rs/izvanredna-generacija-2021-2022-izvanredni-rezultati/

