
 

 

ЛЕТОПИС 
ОШ ,,БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 

 

ЛЕТА 

2022/2023. 
 



Летопис је историјски жанр свесловенске  
књижевности који представља запис догађаја. Обично  
почиње речима „лета“, „у лето“, што значи „године те и 
те“, па отуда и назив летопис.  

Летописи школе су записи које су писали учитељи и 
наставници. Често су настали записивањем казивања 
директних учесника или преко посредника. Тако су 
сачињени записи о настанку, свим важним догађајима у 
школи, као и о успеху у целокупном образовно-васпитном 
раду. Као писани документ, летописи се користе као 
историјска и културна грађа, документујући трагове рада 
и живота у прошлом времену. 
  



 

 
 
Наша школа са поносом носи име једног од најбољих и 
најчитанијих песника – Бранка Радичевића.  
Песник пролећа, младости, љубави, живота... 
 

,,Певам дању, певам ноћу, 
Певам селе, што год хоћу; 
И што хоћу, то и могу, 
Само једно још не могу: 
Да запевам гласовито, 
Гласовито, силовито, 
Да те дигнем са земљице, 
Да те метнем међ’ звездице. 
Кад си звезда, селе моја, 
Да си међу звездицама, 
Међу својим, селе моја, 
Милим сестрицама.'' 

  



 

Активности током школске године 
 
Септембар 2022. године 

Свечани пријем првачића организовано је 1. септембра у 15.30 часова у холу наше 
школе. Добродошлицу нашим најмлађим ученицима пожелели су директор школе, 
педагог, учитељи и њихови старији другари који су приредили приредбу у њихову част. 
Приредбу су извели ученици другог разреда, а припремали су их наставници разредне 
наставе Биљана Раденовић, Александра Ђорђевић и Милован Ивановић.  

 
 

 
  



 

 
Потом их је њихова учитељица Валентина Савковић повела у учионицу где ће 

проводити најбезбрижније дане, стицати нове другаре, смејати се, добијати многе 
петице и потрудити да њихова имена буду упамћена само по добрим делима. 
Исписиваће још један део историје ове школе. На клупама су их сачекале књиге и мали 
поклон. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Ученици шестог разреда су са наставницом информатике Аном Ђокић урадили 
пројекат на тему ,,Против дигиталног насиља“. Урађене су презентације, панои, 
песмице. Ученици су урадили интервју са педагогом школе Слађаном Марковић која 
им је пружала одговоре шта је дигитално насиље и како се сачувати од њега.  
 
 

Безбедности на нету 
 

Безбедност на интернету много је битна, 
то није ствар ситна. 

 
На интернету се налазе предатори прави, 

да би их препознали морамо бити паметни и здрави. 
 

Апликација нових много има, 
и много се људи на њима снима. 

 
Од вируса на интернету се чувај ти, 

они ти могу уређај срушити. 
 

Хејтери су људи који стално вређају, 
на друштвеним мрежама ружне речи ређају. 

 
На друштвеним мрежама ко има мука, 

он цео дан и све време кука. 
 

На друштвеним мрежама чувати се није лако, 
јер многа деца на свету не знају како. 

 
Ако личне податке откриваш ти, 

предатори ће те ухватити. 
 
 
 

Кликни паметно јер кликом одређујеш своју судбину на 
интернету. 

 
 
 

Александар Петрић 6/2 
  



 

Поводом хуманитарне акције ,,Свеска солидарности“  за децу која живе на 
територији Косова и Метохије наши ученици и сви који раде у школи су се, као и увек, 
одазвали овој акцији и донирали по једну свеску. Акцију у нашој школи покренула 
наставница Миладинка  Таталовић. (слика) 
  



 

26. септембар – ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 

У нашој школи обележен је Европски дан језика. Наставнице Ирена Динић, Миња Јованчић и 

Тијана Биочанин урадиле су са ученицима старијих разреда паное који су изложени у холу 

школе. Кроз креативне паное, њихово презентовање на српском, руском и енглеском језику 

ученици су се упознали са богатом језичком и културном разноликошћу Европе ,које морају 

бити очуване и неговане. Истакнут је и значај језика и начини на које треба да чувамо матерњи 

језик. С обзиром на то да се у нашој школи уче три европска језика – српски, енглески и руски, 

наставнице су на својим часовима тај дан говориле и нагласиле колико је језик битан и да смо 

богатији онолико колико језика знамо.  

  



 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА (од 4. до 11. октобра) - ,,ШТА ЈЕ ДЕТЕТУ ПОТРЕБНО ДА РАСТЕ ДО НЕБА?“ 

Ове године наша школа је обележила дечју недељу у виду маскенбала, игара, бројних 

спортских такмичења, сликању, писању и у многим другим радионицама са својим разредним 

наставницима и предметним наставницима како би приказали  дечја права, потребе, жеље, 

кроз песму и игру. Такође, исказана је и важност породице, заједнице и другарства за развој 

срећног и насмејаног детета. Разним и креативним активностима наше школе придружили су 

се и другари из предшколске установе.  

  



 

Октобар 2022. године 
 

10. октобар  

Ученице осмог разреда са наставницом физичког Миладинком Таталовић освојиле су друго 

место у кошарци на Општинском такмичењу. Честитамо,  девојке! 

Обележавање 10. октобра Дана ослобођења Велике Моштанице.  

Ученици четвртог разреда Основне школе „Бранко Радичевић“ су положили цвеће на 

споменик палим борцима за ослобођење нашег места и припремили пригодан програм. 

Минутом ћутања и полагањем венаца, почаст палим ослободиоцима Велике Моштанице 

одали су и председник општине Срђан Коларић, председница Скупштине Лидија Јовановић и 

председник Општинског одбора СУБНОР Чукарица Милутин Шошкић. 


