
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2017-2018. ГОДИНИ 

 
- Дана 26. септембра 2017. године, организовано је предавање и промоција 

Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије. 

- Представници Ученичког парламента су дана 04.10.2017.године посетили Општину 

Вождовац. Главна тема разговора биле су активности у школи. Дискутовано је 

организацијама хуманитарних концерата у ''Божидарцу''. Представник општине 

г.Милош Стојановић напоменуо је да школа може да користи просторе на 

Вождовцу као на пример СЦ ''Шумице''. У разговору су истакнуте многе 

могућности које Осма београдска гимназија пружа, попут факултативног учења 

језика, певања у хору, одлазака у позористе и на концерте, разних стипендија. 

Ученици су добили информацију да је у току преузимање својине над базеном 

Бањица и да ће свака школа добити термин за бесплатно коришћење. Текст је 

сачинила представница Ученичког парламента Осме београдске гимназије Миа 

Васиљевић  

- Ученици Осме београдске гимназије присуствовали су радионици Знањен до циља 

одржаној у оквиру Међународног сајма књига у периоду од 25.10. до 

28.10.2017.године. Пројекат чине два сегмента: Сајам предузетништва и 

образовних вештина ( преко 50 примера добре праксе и успешних старт ап прича 

који су изложени на штандовима) и Академија предузетништва за студенте и 

средњошколце ( који ће током трајање радионице чланице Савета излагати о 

различитим темама из области предузетништва, конкретно су следеће институције. 

Развојна агенција Србије, Регионална агенција за развој и европске интеграције, 

Привредна комора Србије, Секретаријат за привреду, Секретаријат за образовање и 

дечју заштиту и Фонд за развој).  
- Дана 24. 11. 2017. године, организована је промоција Филолошког факултета 

Универзитета у Београду. 

- Дана 30. 11. 2017. године, организована је промоција Фармацеутског факултета 

Универзитета у Београду у Малој сали Студентског културног центра 

- Дана 30.11.2017. у Општини Вождовац , у организацији МЕФа, одржана је ''Лига 

знања'', предавање и радионица везана за предузетништво и бизнис идеју. 

Учествовали су ученици одељења 1/ 1.. Ученике је предводила професорка 

енглеског језика Оливера Дивац. Додела награда ученицима Осме београдске 

гимназије заказана је за 07.11.2017.године 

- Дана 30.11.2017 у свећаној сали Осме београдске гимназије одржана је радионица о 

предузетништву а као увод у пројекат НаПред који је такмичарског карактера. 

Овом приликом су професори високе школе ПЕП, дали објашњења о следећим 

циклусима који предстоје током такмичења.  

- Дана 8. 12. 2017. године, организована је промоција Географског факултета у Малој 
сали Студентског културног центра 

- Дана 8. 12. 2017. године, организована је промоција Економског факултета у у 

кабинету за физику 

- Дана 15. 12. 2017. године, организована је промоција Биолошког факултета у Малој 
сали Студентског културног центра 

- Министарство просвете, науке и технолошког развоја и „Центар за младе таленте” 

Нови Сад потписали су Меморандум о сарадњи за организовање бесплатних онлајн 



обука из математике и програмирања за ученике основних и средњих  школа. 

Меморандум су потписали министар Младен Шарчевић и управитељ Фондације 

Радивоје  Стојковић. . Фондација „Центар за младе таленте” из Новог Сада 

организује следеће онлајн курсеве:  

1. ONLINEA – курс из математике намењен ученицима 5. и 6. разреда основних 

школа и припреми за упис ученика у 7. и 8. разред основних школа при 

гимназијама  

2. ONLINEB – курс из математике намењен ученицима 7. и 8. разреда основних 

школа ради подизања знања из математике и припреме за упис у средње школе  

3. PMUFO – курс из математике намењен ученицима III и IV разреда средњих 

школа ради припреме за матуру и упис на факултете техничких и природно-

математичких наука  

4. Cosnovni – курс из програмирања за све ученике који желе да савладају 

структурирано програмирање у програмском језику C  

5. C++ - курс из програмирања за све ученике који желе да савладају објектно 

оријентисано програмирање у програмском језику C++.  

- Наши ученици су посетили бесплатне радионице током зимског распуста на 

Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије 

- Ученици другог разреда Осме београдске гимназије су у уторак, 26. децембра 

присуствовали предавању о болестима зависности које је одржао др Светислав 

Митровић, спец. психијатрије из Института за ментално здравље. Осим упознавања 

са различитим облицима болести зависности и опасностима и последицама по 

здравље човека, ученици су упознати и са саветодавним и превентивним 

активностима Клинике за болести зависности Института за ментално здравље.  

 

- У понедељак, 15. јануара 2018. године, студенти завршне године Саобраћајног 

факултета Универзитета у Београду одржали су са ученицима одељењa IV-2 

радионицу о безбедности у саобраћају под називом „Живим живот“. У склопу 

вршњачке едукације, студенти предавачи: Лазар Витолић, Лазар Несторовић, 

Милош Станишев и Милош Јовановић, упознали су ученике Осме београдске 

гимназије са ризицима у саобраћају. Рад је конципиран кроз неколико радионица у 

трајању од 45 минута. Ученицима се нарочито свидела радионица која је 

подразумевала коришћење наочара којима је симулирана вожња аутомобила у 

алкохолисаном стању. Након што је предавање завршено ученици су изразили 

задовољство и наду да ће у наредном периоду бити организовано више оваквих 

радионица. 

- Бесплатно школовањe ученика на високошколским установама у Руској 
Федерацији 

- Дана, 28. Фебруара 2018. године у Студентском културном центру одржана је  

Креативна радионица „Знањем до будућности“ којој су присуствовали наши 

ученици, у организацији Факултет за примењени менаџмент, економију и 

финансије (МЕФ)са темом: " Како написати CV без радног искуства?” 

- Дана, 27. фебруар наши ученици су присуствовалиу Циклус представљања 

факултета/Учитељски факултет у СКЦ-у 

- Дана, 1. марта у 18:00 наши ученици су присуствовалиу Циклус представљања 

факултета/Математички факултет у СКЦ-у 



- Дана, 7. марта 2018.године у амфитеатру гимназије представљен је '' Universitety of 

Applied Sciences'' из Беча. 

- Дана, 13. марта, ученици одељења I6, I2 и I4 присуствовали су предавању о 

финансијској писмености које је у амфитеатру Осме београдске гимназије одржао 

др Ивица Терзић, професор Универзитета Сингидунум.  

- Дана 05. 03. 2018.године одржана су предавања поводом ''Недеље свести о мозгу'' и 

ученици су обишли лабораторије Института за молекуларну генетику и генетички 

инжењеринг.  

- Дана 16. марта 2018.године у Ректорату Универзитета у Београду одржана су 

предавања о матичним ћелијама.  

- Дана, 20. марта у свечаној сали школе у сарадњи са ДЗ ,,Шумице" одржано је 

предавање о заштити здравља за ученике првог разреда. Предавању су 

присуствовали представници свих одељења.  

- У сарадњи са Полицијском управом Града Београда у Осмој београдској гимназији 

одржана је серија предавања намењена ученицима првог разреда на тему 

,,Малолетничка деликвенција и електронско насиље". Предавања води Снежана 

Сандић, самостални полицијски инспектор из Одељења за сузбијање малолетничке 

деликвенције.  

- Дана, 16. априлa у 17:00 у малој сали СКЦ-а одржана је радионица: „Завршавам 

средњу...и шта сад?” у организацији Клуба студената педагогије, Филозофског 
факултета Универзитета у Београду, којој су присуствовали матуранти наше 

школе. 

- Амбасада Јапана обавештава све заинтересоване кандидате у Републици Србији да 

од среде, 18. априла 2018. године почиње конкурс за MEXT (Министарство 

образовања, спорта, науке и технологије Владе Јапана), стипендије за 2019. годину.  

- Дана, 25.04. наши ученици су присуствовали манифестацији Отворена врана на 

Факултету ветеринарске медицине. 

- Свечана церемонија и додела диплома свима који су похађали факултативни курс 

јапанског језика у 17 образовних институција у Србији одржана је у среду, 25. 

априла 2018. године у сали Ректората Универзитета у Београду. Окупљене ученике, 

родитеље, предаваче и друге важне госте поздравио је амбасадор Јапана Њ.е. г. 
Ђунићи Марујама који је од срца честитао свима који су завршили овај 
вишемесечни курс и позвао их да наставе да се интересују за јапански језик. 

Публика је уживала у наступу хора Осме београдске гимназије који је извео српску 

и јапанску химну, затим у наступима ученика Гимназије „Стеван Сремац“ из Ниша, 

Гимназије из Шапца и ОШ „Филип Кљајић Фића“ из Београда, који су показали 

своје знање и љубав према јапанском језику.  

- Дана, 27.04. наши ученици су присуствовали манифестацији Дан отворених врата 

за будуће студенте Филолошког факултета. 

- Универзитетски Центар за развој каријере и саветовање студената нуди 

матурантима који ове године планирају да упишу неки од факултета Универзитета 

у Београду услуге саветовања. Дан отворених врата за матуранте је сваки петак од 

11. маја до 11.јула. Ученици се могу обратити уколико желе да разговарају о 

техникама учења, памћења, планирању времена, самопоуздању, треми, другим 

осећајима и питањима које се могу јавити у овом важном и узбудљивом периоду. 

Саветовање је потребно заказати на нашем сајту Centar za razvoj karijere i 



savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu - POČETNA | 

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs путем мејла psiholog@razvojkarijere.bg.ac.rs или 

телефоном 011/3207415. Ученици се такође могу обратити и Универзитетском 

центру за студенте са хендикепом уколико им је потребно саветовање или 

информисање Центар за студенте са хендикепом. 

- Након успешних припрема које су реализоване током фебруара, марта и априла у 

нашој школи,  

ученици другог, трећег и четвртог разреда полагали су 21. и 22. априла испит за 

ДЕЛФ. Ученици су положиле испит и добили званичну, међународно признату 

диплому Министарства просвете Републике Француске која потврђује ниво знања 

француског језика и способност његове употребе.  

- Дана 8.6.2018. године, у Осмој београдској гимназији, на часу историје, одржана је 

радионица „Заједничка прошлост – заједничка култура сећања“. Циљ поменуте 

радионице био је промовисање афирмативног и инклузивног приступа у 

сагледавању историјске улоге националних мањина, који води бољем међусобном 

разумевању већинске и мањинских заједница у средњошколској популацији, а кроз 
примере историјског доприноса припадника мањина развоју Србије, као и кроз 
примере међуетничке сарадње. Примењујући интерактиван приступ ученици су 

анализирали догађаје националне историје 19. и 20. века, допуњујући знања 

стечена на редовним часовима и то кроз анализу историјских извора. Радионица је 

организована у сарадњи са представницима Центра за историјске студије и дијалог, 
др Александром Милетићем и др Срђаном Милошевићем, а уз посредовање 

наставника историје Александра Маркова.  


