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Лична карта школе  
  

 
  

Кадровски услови  

У школи је запослено 115  радника: 28 наставника у разредној настави, 4 наставника у 
продуженом боравку, 54 наставникa у предметној настави, 4 у правно финансијској служби, 
19 радника као помоћно – техничко особље, 4 стручна сарадника (психолог, 2 педагога, 
библиотекар ), помоћник директора и директор.  

Наставни кадар школе чини 75 наставника са високом стручном спремом и 10 
наставника са завршеном вишом школом.  

  

Организација рада  

На  наставничком већу, на почетку школске године извршена је расподела часова по 
предметима, изабрани руководиоци одељењских и стручних већа, установљена расподела 
задужења у оквиру 40-не недеље и усвојен распоред часова за текућу школску годину.  

                                                              ЧУКАРИЦА   
                                                                            општина   

ОШ                                                              "Уједињене нације"   

                                                                                 име и презиме   

                                                           1985 .  год.   

                                                                                                         година рођења   
                                                          0 7094809   

                                                                                        матични број   

                                                            6015647357   

број ученика  14 44                                                                            регистарски број   

број запослених    11 5                                                                      Церак -   Борова 8   

број одељења  5 3                                                                               пребивалиште и  адреса   

  

ТРАЈНО   
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У школи се од првог разреда учи енглески језик, од петог разреда француски језик.   

За обавезан изборни  предмет,  ученици су се анкетом определили за: Хор и оркестар 
(пети,шести, седми и осми разред), Информатику (осми разред), Домаћинство (седми и осми).  
За обавезне слободне активности су бирали (Свакодневни живот у прошлости, Чувари 
природе (пети,шести и седми разред). У првом и другом разреду се реализује пројектна 
настава, у трећем и четвртом разреду  Чувари природе.  

  
Школа има 1444 ученика распоређених у две смене и у 53 одељења. У млађим 

разредима има 771  а у старијим 673 ученика. Продужени боравак броји 120 ученика првог и 
другог разреда распоређених у четири  групе са којима раде 4 учитеља.  

  
БРОЈ ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА  

Разред  Број одељења  Непарна смена  Парна смена  

1. разред  7  11, 13, 15, 17  12, 14, 16,   

2. разред  7  21, 23, 25   22, 24, 26, 27  

3. разред  7  31, 33, 35, 37  32, 34, 36   

4. разред  7  41, 43, 45  42, 44, 46, 47  

5. разред  6  51, 53, 55  52, 54, 56   

6. разред  6  61, 63, 65  62, 64, 66  

7. разред  7  71, 73, 75, 77  72, 74, 76  

8. разред  6  81, 83, 85  82, 84, 86  

СВЕГА  53  27  26  

  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА У ШКОЛИ  
Смене се формирају по  вертикалној подели:  

1. НЕПАРНА СМЕНА: сва одељења са непарним индексом  
2. ПАРНА СМЕНА: сва одељења са парним индексом и 27 и 47   
Смене се мењају седмично. Прва смена почиње са радом у 8 часова а завршава у 13.10 часова. 

Друга смена почиње у 14 часова а завршава се у 19.10 часова.  

Велики одмор у трајању од 20 минута је после другог часа, а од 5 минута између осталих 
часова.  

Радно време продуженог боравка је од 7 – 17h са дежурством до 18h.  
                                              ПРОСТОРНИ УСЛОВИ  број  



5 
 

1.   Учионице опште намене  14  

2.   Кабинети за: биологију, физику, хемију, техничко (2), музичко, ликовно, 
математику (2), историју, географију, енглески, француски, 
информатику (2), грађанско/верска, српски (2)  

18  

3.   Просторија за дневни боравак  2  

4.   Припремне просторије  15  

5.   Школска зубна амбуланта  1  

6.   Фискултурна сала  1  

7.   Свечана сала  1  

8.   Свлачионице  2  

9.   Купатила  2  

10.   Библиотека са читаоницом  1  

11.   Медијатека  1  

12.   Професорска зборница/мултифункционална учионица  1  

13.   Приручна радионица за домара  1  

14.   Канцеларије за директора, помоћника директора, секретара, 
рачуноводство, стручне раднике (са помоћном просторијом 
преуређеном за инклузивни и родитељски кутак)  

6  

15.   Остале просторије (кухиња, трпезарија, магацин, купатило)  4  

16.                                             УКУПНО ПРОСТОРИЈА   70  

  

РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО УЧИОНИЦАМА И КАБИНЕТИМА  
ПРВИ ТРАКТ  -  4 учионице и 4 летње учионице  17/16       11/12       13 /47        15/14  

   

ДРУГИ ТРАКТ - 4 учионице и 4 летње учионице  25/26   45/46    43/44   41/42  

Лево од свечане сале  21/24      23/22   
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ДОЊИ ТРАКТ - 4 учионице и 4 летње учионице  35/36         31/37        32/37           33/34  

  

К  А  Б  И  Н  Е  Т  И  
ДОЊИ 
ТРАКТ   

до 
фискултурне 
сале  

ТИО/ТИТ  ТИО/ТИТ  Информатика  

ПРИЗЕМЉЕ   

у низу 
свечане 
сале   

Физика  Хемија  ТРАКТ ДО 
БИБЛИОТЕКЕ  

Кабинет 
историје  

Кабинет 
за 

грађанско 
и верску  

  

МЕЂУСПРАТ   боравак   боравак  Географија  Енглески  

језик   

 Франц.  

језик   

Музичка кул.  

        

СПРАТ  Ликовна 
култура  

 Српски 
језик 1  

Српски 
језик 2  

 Информа 
тика  

Биологија   Математика  

             2  

Математика  

1  

          

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА  
  

Час  

Преподневна смена  Поподневна смена  

1  800- 845   1400- 1445  *  
2  850-935  1450-1535  
3  955-1040  1555-1640  
4  1045-1130  1645-1730  
5  1135-1220  1735-1820  
6  1225-1310  1825-1910  
7  1315-1400  1915-2000  

  

  

Руководећи органи  
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  УПРАВА ШКОЛЕ  

 
                                                      административни радник Љиљана Стекић  

  

                                                    С Т Р У Ч Н И      С А Р А Д Н И Ц И  

 

         ПЕДАГОЗИ                                                     ПСИХОЛОГ                                                   
БИБЛИОТЕКАР  

    Сања Томановић                                    Бранкица Милентијевић                      Јасмина Ковачевић     

Ана Мишић         

  

                                                                   

  

                  ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА          ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА  

                                    Милан Сретић                         Ивана Врачарић  

  

  

  

РУКОВОДИОЦИ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА, РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА , СТРУЧНИХ АКТИВА и СТРУЧНИХ ТИМОВА  

  
1. Разред  Љиљана Праизовић  5. Разред  Небојша Миленковић  

  
Д  И  Р  Е  К  Т  О  Р   

Весна Радовановић Пеневски   
  

П О М О Ћ Н И К   Д И Р Е К Т О Р А   

Весна Марковић   

С Е К Р Е Т А Р   

Ненад Петровић   

Р А Ч У Н О В О Д С Т В О   

Винка Ђунисијевић   

Елена Илинчић   
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2. Разред  Драгана Јевремовић  6. Разред  Милан Сретић  
3. Разред  Весна Огњановић  7. Разред  Бора Пешић  
4. Разред  Зорица Пјешчић  8. Разред  Ана Николић  
боравак  Катарина Ћосић Ал Саид     

  

  
  

  

  

Стручно веће раз.  
наставе  Ружица Младеновић  

Стручно веће 
биологијахемија-
домаћинство  

Александра Микић  

Стручно веће 
српског и страних 
језика  

Јадранка Шаренац  Стручно веће ликовно- 
музичко  Гордана Милин   

Стручно веће 
математике  Милуника Јеверичић  

Стручно веће физике и  
ТИО, информатике   Ана Марјановић  

Стручно веће 
историја-географија, 
верска 
настава,грађ.васп.  

Тања Радановић  Стручно веће -физичко 
васп.  

Александар  
Филиповић  

Стручни актив за 
развојно планирање  

Весна  Радовановић 
Пеневски  

Стручни актив за 
самовредновање  Весна Марковић  

Стручни актив за 
развој школских 
програма  

Сања Томановић   

Тим за заштиту од 
дискриминације насиља, 
злостављања и 
занемаривања  

Александра Блажић  

Стручни тим за 
инклузивно 
образовање  

Бранкица  
Милентијевић  
Слободан Станковић  

Тим за међупредметне 
компетенције и 
предузетништво  

Јована Војиновић  

Тим за 
професионални  
развој  

Снежана Јоцић  Тим за развој квалитета и 
развоја установе  

Весна Радовановић 
Пеневски  
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ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА  

  

  
КУД  Драгана Ћурчић  
Дечији савез  Наташа Ђунисијевић  
Клуб УН  Ана Николић и Гордана Тодосијевић  

Ученички парламент  Ана Мишић  
Црвени крст  Љиљана Главоњић  
Записничар наставничког већа  Јасмина Ковачевић  
Редакција школског часописа  Весна Марковић (уредник), Јасмина Ковачевић, 

Тијана Вучић  
Администратори сајта  Весна Радовановић Пеневски и Весна 

Марковић  
Администратор фејсбук стране  Сања Томановић, Душанка Бугариновић, Весна 

Игњатовић  
Уредник летописа  Весна Марковић  

  

  

  

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ  
I1  Пешић Татјана  II1  Мунишић Биљана  

I2  Новаковић Мара  II2  Морача Драгана  

I3  Драгана Албор  II3  Остојић Весна  

I4  Шућур Предраг  II4  Мијајловић  Милица  

I5  Главоњић Перић Љиљана  II5  Јевремовић Драгана  

I6  Праизовић Љиљана  II6  Ћурчић Драгана  

I7  Чолић Наташа  II7  Лазић Гордана   

боравак  Ћосић Ал Саид Катарина, Вујовић Татјана, Павловић Драгана, Мирјана Кушић   

III1  Сворцан Поповић Сања  IV1  Борковац Оливера  
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III2  Алић Весна  IV2  Стојановић Мирјана  

III3  Лукић  Ана  IV3  Бугариновић Душанка  

III4  Голуб Ивана  IV4  Ристић Весна  

III5  Младеновић Ружица  IV5  Божовић Марија  

III6  Вучковић Јелена  IV6  Ђунисијевић Наташа  

III7  Огњановић Весна  IV7  Пјешчић Зорица  

V1  Рашета Ивана  VI1  Симијоновић Радмила  

V2  Стојановић Марина  VI2  Сретић Милан  

V3  Томић Маријана   VI3  Крстонијевић Живановић Нина  

V4  Јоцић Снежана  VI4  Блажић Александра  

V5  Миленковић Небојша  VI5  Игњатовић Весна  

V6  Maрјановић Мирјана  VI6  Гобељић Мирјана  

VII1  Поповић Ана  VIII1  Бугарчић Милија  

VII2  Стевановић Горан   VIII2  Станковић Слободан  

VII3  Вучић Тијана  VIII3  Тодосијевић Гордана  

VII4  Марјановић Ана   VIII4  Николић Ана  

VII5  Мишић Јована  VIII5  Козић Милош  

VII6  Пешић Бора  VIII6  Војиновић Јована  

VII7  Микић Александра      
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СЕПТЕМБАР  

  

Пријем првака  
 И овог септембра ОШ „Уједињене нације” отворила је врата новој генерацији првог разреда. 

Овај заиста посебан дан обележили су њихови старији другари, сада петаци, припремивши 

свечану приредбу са својим бившим учитељицама. Ученике, њихове родитеље и остале госте 

поздравила је директорка школе Весна Радовановић Пеневски. Школа се поноси бројном 

генерацијом првака коју чини 200 ученика у седам одељења. Након приредбе прваци су се 

упознали са својим учитељима на првом школском часу. Свим новим ученицима желимо 

срећне и успешне школске дане. Радујемо се што ће наша школа бити део вашег детињства!  

  

  

Најуређеније школско двориште  
   

  ЈКП „Зеленило-Београд” је 12. септембра доделило захвалнице и награде победницима и 

учесницима акције „За зеленији Београд” на завршној свечаности проглашења победника на  

Малом Калемегдану. Догађају су присуствовали заменик градоначелника Горан Весић,  

генерални директор ЈКП „Зеленило-Београд” Слободан Станојевић, као  и многи други 

градски функционери. У категорији НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНО ШКОЛСКО  
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ДВОРИШТЕ  прво место је освојила ОШ „Уједињене нације”. Лепо уређено школско 

двориште са просторима за различите намене – спортским игралиштима, слободним 

површинама које су веома уредне и простором који је организован као летња учионица.  

Двориште садржи све што је потребно деци за боравак и активности на отвореном.  

  
  

Настава у природи  
  

    

  

 Настава у природи за ученике четвртог разреда реализована је на Тари од 29. септембра до 6. 

октобра. Били су смештени у хотелу „Бели бор”. На располагању су им били спортски терени, 

летње учионице, Парк пријатељства, трим-стаза, биоскопска сала. Упознали су изузетне 

природне лепоте Таре, шетали кроз шуме, играли се на пропланцима и ливадама, уживали у 

погледу са видиковца. Организована је и „Авантурија” која је обухватила активности као што 

су стреличарство, стрељаштво, полигон спретности и савладавање препрека на трим-стази. 

Ученици су имали прилику да науче да склапају и расклапају шаторе.  

 
  

Гостујући предавачи  
 Професори музичке културе, Верослава Ранчић и Ђорђе Антић, 19. септембра одржали  су 

предавање у 3/3, и упознали ученике са тромбоном и флаутом.  
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Представници  ГО Чукарица уручили поклоне ђацима првацима  

  Представници Општине Чукарица уручили су поклоне нашим најмлађим ученицима и 

измамили њихове осмехе и радост.  

                                                                      

  

Прва седница Савета родитеља  
 Прва седница Савета родитеља одржана је 13. септембра. За председника Савета изабрана је  

Ивана Врачарић.                                      

  

Промоција спорта и здравих животних навика  
 И ове године ученицима млађих разреда представили су се разни спортски клубови. Ученици 

су имали  прилику да присуствују презентацијама атлетике, кошарке, одбојке, рукомета, 

теквонда...  
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ОКТОБАР  
  

Дан школе, 24. октобар  
 Дан школе обележен је приредбом „Збуњена бајка”, коју је отворила химна „Уједињене 

нације”. Текст је написала Сања Томановић, педагог школе. Хор наставника музичке културе, 

Гордане Милин и Слободана Станковића, праћен ученицима из школског оркестра,  био је 

задужен за музичке тачке. Драмска секција наставница српског језика Радмиле Милосављевић 

и Марине Стојановић дочарала је публици какви би јунаци традиционалних бајки били у 

данашњем времену.  

 Приредба је била посвећена споју бајковитог и стварног. Особине јунака из бајки „збуњено” 

су се мешале са особинама људи из савременог доба. У бајкама је све једноставно, постоје 

само две стране: добро и зло, светлост и тама, правда и неправда. Бајке се увек завршавају 

реченицом: „И живели су срећно до краја живота”. Међутим, живот је знатно сложенији, 

испуњен недоумицама и стрепњама, при чему није увек лако одабрати прави пут. У животу 

добро и зло нису увек одвојени чврстом границом, постоје многобројне нијансе између њих. 

То је оно што чини живот сложеним, али представља и његову лепоту. Лепа Ката је превише 

лења да би се пробудила, чак и када се Мали Принц појави да је пробуди, Нарцис ће остати 

вечно заљубљен у себе, а Пепељуга толико вредна да ће заборавити своју ципелицу. Сви су 

они јунаци „Збуњовизије”.  

 Ученици другог разреда својом кореографијом и костимима чудесних јунака допринели су 

свеопштој магичној атмосфери и са члановима драмске секције учинили да пред публиком 

јунаци из бајки оживе. Својом изведбом подстакли су публику да се запита какве су то бајке 

могуће у савременом добу, када се технологија све брже развија, а свет непрестано мења, шта 

је то чудесно у животу и да ли правда увек побеђује.   

 Поводом Дана школе расписани су ликовни и литерарни конкурс на тему „Збуњена бајка”. 

Награде за најбоље литерарне радове добиле су Марија Милетић III4 и Софија Орловић  

V3, а награду за најбољи ликовни рад добио је Михаило Јеремић VII5.  
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Хуманитарне акције  

 Ученици наше школе редовно учествују у рекреативно-хуманитарној акцији Црвеног крста 

Чукарица „Трка за срећније детињство”. Учешћем у овој трци и куповином стартних бројева 

ученици су допринели да буду прикупљена значајна средства, која је Црвени крст доделио као 

помоћ болесној и социјално угроженој деци. Наталија Орловић 1/7 освојила је прво место.  

  
  

  Ученици наше школе прикупљали су средства и за помоћ оболелом ученику из ОШ 
,,Јосиф Панчић".  

  

Гостујући предавачи  

 Осмог октобра у одељењу 1/2 предавање је одржао гостујући предавач из ,,Србијашуме”. У 

оквиру исте сарадње школа је добила значајан поклон у виду садница које су засадили 

ученици. Кроз разговор и дискусију они су се подсетили  правила понашања у шумама, како 
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би се очувала животна средина. Посебна пажња скренута је на могућност пожара, стога ватра 

може да се пали само на обележеним местима, а у шуми се не смеју остављати предмети који 

могу изазвати пожар. Ученици су и сами била свесна страхота до којих пожар може да доведе 

– уништење биљног и животињског света. С великим интересовањем разгледали су попречни 

пресек дрвета и подсетили се чему служи кора дрвета, шта означавају годови, како вода и 

минералне материје од корена долазе до листа, а лист ствара храну и кисеоник. У шуми, такође, 

не сме да се баца смеће, а оружје могу да носе само људи који имају посебну дозволу.  Ученици 

су рекли да радо одлазе у шуму да би се играли, а предавач им је скренуо пажњу на то да је у 

шуму важно ићи и због здравља, због удисања кисеоника. Самим тим, требало би да воле 

дрвеће и све друге биљне и животињске становнике шуме, да се старају о њима и да их не 

уништавају.  

  
 Родитељ Марко Колар, физиотерапеут, одржао је ученицима 2/1 предавање о положају тела 

при учењу и значају јутарње гимнастике. Ученицима је на занимљив начин објашњено зашто 

је важна јутарња гимнастика и зашто је важно одржавати физичку кондицију.   

  

  
  

Ученички парламент у Дому народне скупштине  

  У сарадњи са  удружењем „Пријатељи деце Србије” два представника Ученичког 

парламента са педагогом школе имали су 8. октобра част и могућност 

да учествују у раду седнице ученичких парламената у Дому народне 

скупштине. Тема седнице била је „Ми и медији – моје право на 

изражавање”. Ученици осмог разреда Нина Бајчић и Милан Квргић 

имали су прилику да за скупштинском говорницом изнесу своје  

мишљење на тему медија и изражавања. Закључци са седнице 

сумирани су и пренети Влади РС на даље разматрање.  
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Обележавање Дечје недеље  

 Поводом обележавања Дечје недеље 9. октобра у Основној школи „Мирослав Антић” 

организован је сусрет ученичких парламената основних школа. Приликом овог сусрета са 

ученицима  је реализована радионица „Потребе и права деце”, која је имала за циљ да помогне 

ученицима да разликују потребе од жеља и да их уведе у појам права. Присуствовали су 

представници Ученичког парламента наше школе Ивана Митровић, Милош Комарчевић, 

Јован Томић, Сара Ивановић и Тијана Мићуновић, као и педагог Ана Мишић.  

 

Читалачка значка  

 У оквиру пројекта „Читалачка значка” у Културном центру „Чукарица” одржана је радионица 

„Народне умотворине”. Учествовале су ученице – Нина Стојковић 4/2, Марија Марковић 4/2 

и Јована Ковачевић 4/2 са библиотекаром школе Емилијом Пандоски. Имале су прилику да на 

занимљив начин, кроз разговор и дискусију са координатором радионице и ученицима из 

других школа са општине, обнове своја знања о народним умотворинама и науче нешто ново.  

Историја за почетнике  
 У одељењу 5/4, 23. октобра, Дејан Ристић – историчар  и Смиљана Попов – водитељ и аутор 

емисије „Београд за почетнике”, одржали су предавање о Витешком коду у средњовековној 
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Србији. Кроз занимљиво предавање, ученицима је приближено време када је Србија била 

велико царство којим је владао цар Душан.  

 
  

Настава у природи  

Настава у природи за ученике другог разреда реализована је у Врњачкој бањи од  29. октобра 

до 6. новембра. Били су смештени у хотелу „Бреза”. Обишли су природне лепоте бање, изворе, 

Јапански врт, Замак културе, манастире. Организоване су спортске активности, маскенбал, 

одлазак у биоскоп. Врабац Гочко оставио је посебан утисак на ученике.  

 
Настава у природи за ученике трећег разреда реализована је у Будимлији од 1. до 8. октобра. 

У три виле смештено је било 132 ученика, седам учитеља, персонални асистент, вођа пута и 

докторка. Различите активности су биле организоване: стреличарство, зип-лајн, анимација. 

Имали су на располагању играонице на отвореном и у затвореном. Посетили су и Тршић и 

Бању Ковиљачу. Ученици су усвојили нова знања и искуства, креативно проводили своје 

слободно време, дружили се и уживали у разноврсним активностима.  
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Настава у природи за ученике четвртог разреда реализована је на Тари у периоду од 29.09. до 
6.10.2019. године. На наставу у природи пошло је 142 ученика из шест одељења, 6 учитељица, 
лекар и вођа пута. Агенција је ангажовала и два рекреатора.  

Смештај је реализован у хотелу „Бели бор“. Током боравка ученицима су на располагању били 
одлични спортски терени који се налазе уз хотел и који пружају могућност организовања више 
различитих спортских активности у исто време, затим Парк пријатељства и летње учионице, 
трим стаза, одличан простор за вечерње активности, биоскопска сала, сала за спортско-забавне 
активности, и др. Последња настава у природи била је одлична прилика за усвајање и 
проширивање знања, као и за незаборавна дружења.   

  

Екскурзије  

 Екскурзија ученика седмог разреда реализована је од 25. до 26. октобра. Обишли су 

Смедеревску тврђаву, Виминацијум, Голубачку тврђаву, ХЕ Ђердап, Лепенски вир и Сребрно 

језеро.  

 Екскурзија ученика осмог разреда реализована је од 25. до 27. октобра у Нишу. Обишли су 

Меморијални комплекс 12. фебруар, Споменик на Чегру, Нишку тврђаву, Ћеле-кулу, Музеј 

воштаних фигура, Нишку бању.  Ученици су обновили знања стечена у претходним разредима 

и понели прегршт лепих успомена и утисака које ће памтити и препричавати и након 

завршетка основне школе.  
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 Позоришне представе  

Ученици петог разреда и одељење 6/6 из шестог, 28. октобра у Културном центру Чукарица, 

одгледали су тинејџерску представу „Лајање на звезде”, у извођењу Драмског студија „Бис”.  
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НОВЕМБАР  

  

Одлазак у позориште  
 Ученици трећег и четвртог разреда посетили су Мало позориште „Душко Радовић” и уживали 

у представи „Судбина једног Чарлија”.  

  

  

  
  

  

 Ученици млађих разреда 12. новембра одгледали су позоришну представу „Три мускетара” на 

сцени Центра за културу „Влада Дивљан”. Порука да треба бити храбар и борити се за врлине 

и истинске вредности, дивна музика и светлосни ефекти употпунили су доживљај присутних 

ученика.   

  

  

Посета „Соко Штарку”  

  Ученици 3/3 посетили су фабрику „Соко Штарк” и уживали у њиховим производима.  

  

   

Читалачка значка  

  У Културном центру „Чукарица” одржане су две радионице у оквиру пројекта  
„Читалачка значка”. Првој, за млађе разреде, под називом „Ко се крије иза позотишне завесе” 

присуствовале су четири ученице – Милица Влашић 3/2, Христина Пантић 3/2, Лена Срезоски 
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3/2 и Марија Милетић 3/4 са библиотекаром школе Емилијом Пандоски. Другој, за старије 

разреде, под називом „Позоришне чаролије” присуствовало је троје ученика – Вања Јовић 6/1, 

Лена Стефановић 6/1 и Никола Милошевић 6/1. Координатор радионица била је Биљана 

Марковић Јевтић, писац књига за децу. Биле су посвећене разговору о различитим улогама 

људи који се крију иза позоришне завесе. Иако публика види само глумце, ученици су, кроз 

дискусију, дошли до закључка да су важне и професије људи које не видимо на сцени, а без 

којих не би могла да се одржи позоришна представа. То су сценаристи, режисери, сценографи, 

костимографи, а посебна пажња била је посвећена улози шаптача, који помаже глумцима када 

се збуне или забораве текст. Ученици су након разговора учествовали у извођењу драме 

„Капетан Џон Пиплфокс”, и тако се и сами нашли у улогама о којима су пре тога говорили.  

  

  

Млади песници  

  Рад ученика 4/3 Филипа Славујевића објављен је у часопису „Мој фазон”.  

  

  

 На такмичењу „Песнички сусрети деце и младих Чукарице” песма Милице Недељковић 3/6 

под називом „Ја бих могла кад бих хтела” освојила је прву награду.  

Посете првака библиотеци  

 Ученици првих разреда први пут су посетили школску библиотеку  упознали се са њеним 

радом – фондом књига, правилима понашања. Усхићених и радозналих лица разгледали су 

књиге, жељни да их прочитају, опијени атмосфером библиотеке чије књиге маме читаоце 

својим затвореним корицама и позивају их на маштање и откривање нових светова и авантура.  
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Професионална оријентација  

 У оквиру програма Професионалне оријентације Бранкица Милентијевић, психолог школе, 

14. 11. 2019. г.  водила је ученике осмог разреда на радионицу ПО која је одржана у Градској 

општини Чукарица. Психолози Националне службе за запошљавање водили су радионицу и 

разговарали са ученицима о начину бирања средње школе. Ученицима су постављана 

различита питања у вези са избором школе и занимања.  
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ДЕЦЕМБАР  

  

Посета Сајму науке  

  Одељење 2/2, 5. децембра, посетило је Фестивал науке.  

  
  

Дана 8.12.2017 год. уз сагласност родитеља, 15 ученика VI3 је посетило Фестивал науке, које 
се ове године одржавао на Београдском сајму, Хала 3 и 3а. Посету је реализовала одељенски 
старешина и наставник биологије Нина Крстонијевић Живановић.  

Посета Научно-образовном центру у Коларчевој задужбини  
 Ових дана обележавају се Дани науке. Ми смо их прославлили посетом Научнообразовном 

центру, чије се просторије налазе у Коларчевој задужбини. Сада смо већ озбиљни 

истраживачи. Учествовали смо у програму који су за нас испланирале Јелена и Марија, у 

оквиру програма „Школарац-експерименталац”. Правили смо шарену со, а потом успели и 

лава-лампу да направимо. Било је сјајно и то што смо обишли и велику концертну салу у 

Коларцу. Многи су пожелели да једног дана наступе на овој угледној сцени. Дан се завршио 

осмесима, забележили смо још један дан за памћење!  

  

Угледни часови  
 Наставница српског језика Радмила Милосављевић са ученицима из одељења 6/1 и 6/5 

осмислила је час посвећен књизи „Каљави коњ” Весне Алексић. Својим костимима ученици 
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су оживели јунаке из словенске митологије и представили их својим другарима након анализе 

прича из књиге. Ученици су се тиме додатно заинтересовали за свет словенске митологије и 

чудесна бића која га настањујују.  

  

  

 Одељење 5/3 са наставницом Радмилом Милосављевић урадило је драматизацију. радио-

драме „Капетан Џон Пиплфокс”. На креативан начин приближили су својим другарима дело 

Душка Радовића.  

   

Хуманитарне акције   

  „Један пакетић, пуно љубави”   

 Хуманитарна акција „Најлепше декорисана јелка Чукарице”  окупила је ученике из основних 

школа са општине. Они су, у пратњи својих учитеља, дошли у тржни центар Ада Мол и од 

добијених материјала декорисали новогодишње јелке. Јелке су поклоњене у хуманитарне 

сврхе и тако улепшале празнике другој деци. Гласањем су одабране три најлепше јелке, а 

школе чији ученици су их декорисали добиле су донацију од Ада Мола за улагање у школски 

простор. У акцији су учествовали ученици четвртог разреда, чланови ликовне секције наше 

школе.  
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 Алекса Максимовић, ученик 3/1, свој девети рођендан је прославио на неспецифичан начин и 

многе подстакао на размишљање. Слушајући мајку која му је говорила о деци која тешко живе, 

у немаштини, одлучио је да не жели поклоне за свој рођендан већ да другари уместо поклона 

донирају онолико новца колико желе и да то уплате у хуманитарне сврхе. Деца су сакупила 

19.000 динара. Тако је једно одељење трећег разреда омогућило неком другом детету лепше 

празнике, пакетић испод јелке, топлију јакну или чизме. Овај поступак је пробудио и остале и 

подсетио нас на веру у добро, у љубав и чаролију које празници доносе, лепоту дељења и свест 

да нисмо сами.  

  

 Ђурађ Лазић, ученик 7/7, донирао је своју косу за израду перике за људе који су услед болести 

изгубили косу. У тексту који следи описао је шта га је подстакло на тај хумани гест.   

 „Прошлог лета сам доста времена провео са тетком, течом, братом и сестром. Они су долазили 

у Београд често и остајали су понекад и по пар месеци, јер је Марији, њиховој ћерки, било 

потребно лечење. Тада сам слушао  разговоре одраслих о операцијама и хемиотерапији, о 

разним лековима, манастирима и молитвама.   

 Тог лета Марија је била посебно стидљива. Стално је носила шеширић. Бојала се да га скине 

да јој се неко не би ругао. Није имала косу и видели су јој се ожиљци од операције на глави. 

Било ми је јако жао и ње и све остале деце која су се заједно са њом лечила. Одлучио сам да 

покушам да помогнем тако што ћу од тог дана почети да пуштам своју косу све док не буде 

довољно дугачка да могу да је донирам за израду перика. На интернету сам видео стил фризуре 

„man bun“ и пуштање косе је почело. Већ после пар месеци, могао сам да вежем реп и онда је 

све било много једноставније.  
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 До мог најважнијег шишања је прошло око годину и по. Наравно, у неким тренуцима сам чак 

хтео и да одустанем због обавезе око одржавања косе, али сам се ипак сваки пут сабрао и сетио 

зашто ово радим. На дан када сам исекао косу, био сам срећан зато што ћу некоме помоћи да 

лакше преброди своје муке. Уз мало саосећања, добре воље и труда, свако може да измами 

осмех и радост.  

Не требају ти супер-моћи да би некоме био херој!”  

  
  

Ликовна изложба у Кући Ђуре Јакшића  

 У Кући Ђуре Јакшића, у Скадарлији 17. 12. 2019. године, свечано је отворена ликовна изложба 

ученика ОШ „Уједињене нације” под називом  „Соната мог детињства”. Аутор је наставница 

ликовне културе Славица Тодорић. Изложба је посвећена јубилеју – 30 година „Конвенције о 

правима детета”.  

  
   

 Млади сликари су: Ана Савић 7/2 (добитница многобројних ликовних награда, учесница на 

разним ликовним изложбама; насликала је једанаест самосталних ликовних радова, а на 

отварању изложбе прочитала је и свој писани састав на тему „Соната мог детињства”), Ирина 

Лукић 6/6, Катарина Здравковић 6/6, Јована Лончаревић 6/2, Маја Тодоровић 7/6, Нађа Јовић 

6/3, Софија Царевић (бивша ученица наше школе, добитница многобројних ликовних награда 

и учесница на разним самосталним и групним ликовним изложбама), Теодора Царевић 6/4, 

Елена Лалатовић 8/4, Андреј Ковачић 8/2, Даница Ђорђевић 8/4 и Сара Ненадовић 8/5.  
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Идемо у позориште  

  Ученици млађих разреда одгледали су новогодишње  представе – „Срце нам јури ка 

новогодишњој авантури” у Академији 28 и „Деда Мразе, не скрећи са стазе”  у Центру за 

културу „Влада Дивљан”.   

  Ученици осмог разреда из парне смене и одељење 8/1 из непарне  12. децембра у 

Културном центру Чукарица одгледали су представу „Кад неко зазвони” у извођењу 

драмског студија „БИС”, а ученици непарне смене су 17. децембра одгледали позоришну 

представу „Свих којих се тиче” у позоришту Дадов.  

  

Конкурси   

Ученица Нађа Ђорђевић је освојила 11. место на ликовном конкурсу "Зграда која сија и мом 

граду прија", свечана додела награда је организована у Скупштини града у Жутом салону.  

Рад Нађе Ђорђевић, ученице 4/5, украсиће календар ЈП „Градско-стамбено”.  

  

Школски спорт  
 У петак, 6. децембра 2019, у свечаној сали Скупштине града одржана је додела признања 

најуспешнијим основним и средњим школама за постигнуте резултате на општинским и 

градским такмичењима школске 2018/19. године. Представницима наше школе уручене су 

плакете за најуспешнију школу по учешћу и пласману на школским спортским првенствима, 

за друго место у категорији основних школа по пласману, као и новчана награда за куповину 

спортске опреме и реквизита. Свим ученицима и наставницима који су учествовали на овим 

такмичењима честитамо и желимо много успеха и ове године.   
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Новогодишње чаролије  

 Крај године увек изнова испуни школу празничним духом, посебном атмосфером која буди 

машту и осећај да је све могуће. Јелка и хол школе, окићени украсима, добију нову боју, а 

највише магије донесу дечији осмеси, граја, радосно ишчекивање. Ученици нижих разреда са 

учитељицама и родитељима традиционално су организовали школску манифестацију 

„Новогодишњи базар”. Њихове рукотворине допринеле су чаролији и свеопштој празничној 

атмосфери. Креативност и машта, уткане у њихове радове, измамиле су радост и усхићење 

свих који су присуствовали изложби. Ученици 2/6 одржали су приредбу за своје родитеље и 

децу запослених у школи. Ужурбано су пробудили Деда Мраза да би на време донео поклоне 

деци која га жељно ишчекују. Занесени погледи посматрача пратили су њихову изведбу с 

осећањем усхићења и надахнућа. У многим одељењима млађих разреда одржане су 

новогодишње приредбе за родитеље и госте. Својом кореографијом и песмом деца су 

подсетила одрасле да је истински смисао празника љубав према ближњима и да човек никада 

не сме да заборави дете у себи.  
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ЈАНУАР  

  

Прва награда на конкурсу СББ фондације  

 Наша школа освојила је прву награду на конкурсу СББ фондације под називом „Не прљај, 

немаш изговор! – Изазов!”. У конкуренцији је било више од 35.000 ђака из 67 основних школа 

из Србије. Награда за најбоље уређено школско двориште у износу од 5.000 евра уложена је у 

осавремељивање наставе набавком интерактивних табли и озвучења које ће се користити на 

школским приредбама. Циљ пројекта је развијање позитивних вредности код деце, свести о 

важности очувања животне средине.  

  

  
Хуманитарне акције  

 Ученици другог разреда посетили су Дечје одељење Института за онкологију и радиологију и 

обрадовали малишане пакетићима.  

Конкурс „Сазнали на семинару – применили у пракси”   

 Наставница математике Јелена Смиљковић освојила је прву награду на конкурсу „Сазнали на 

семинару – применили у пракси” Центра за професионални развој запослених у образовању. 

Њен рад под називом „Пројекат Сат” настао је на основу програма из Каталога из области 

Математика.  

Учио си речју, примером и пером  

 Школска слава Свети Сава и ове године прослављена је разноврсним активностима. У 

понедељак, 27. јануара, чланови ликовне секције наставнице Славице Тодорић одржали су 

изложбу „Светосавски нараштај” у Храму Светог апостола и јеванђелисте Луке на Чукарици. 

У музичком делу програма наступила је Гордана Гаврић, ученица 7/3, чланица хора Храма 

Светог Саве, као и плесна група учитељице Драгане Ћурчић. Две ученице 2/6 говориле су о 

љубави, вери и праштању. Гост је био и тенор Немања Црнатовић, студент треће године 

Факултета музичке уметности у Београду, добитник многобројних награда на музичким 
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такмичењима код нас и у иностранству. Насликано је двадесет пет ликовних радова, који су 

поклоњени  цркви.  

  

 Истог дана одржана је свечана приредба за ученике, а у уторак за родитеље. Приредбу су 

припремили ученици драмске секције наставница Радмиле Милосављевић и Марине 

Стојановић. За музичке тачке био је задужен хор наставника музичке културе Гордане Милин 

и Слободана Станковића, праћен ученицима из школског оркестра.   

 Приредба је свечано отворена „Химном Светом Сави”. Ученици драмске секције подсетили 

су нас на значај фигуре Светог Саве у нашој култури. Његова учења подстичу човечност, 

напредак оног најплеменитијег у човеку и залагање за истинске вредности које чине живот 

узвишеним и вредним живљења.   

 Дан Светог Саве обележен је и свечаним обредом сечења славског колача и освећења жита, у 

присуству свештеника, запослених и гостију. Тог дана традиционално смо испратили и наше 

драге колегинице у пензију: Весну Јовановић, Радмилу Божић, Весну Алић, Јулијану 

Милинковић и Гордану Марковић.  

 Поводом прославе школске славе расписани су и ликовни и литерарни конкурс на тему „Учио 

си речју, именом и пером”, најбољи радови награђени су књигама. За ликовне радове 

награђени су у млађим разредима – Нина Стојковић 4/2, а у старијим – Ана Савић 7/2. За 

литерарне радове награђени су у млађим разредима – Милена Николић 1/7, а у старијим – 

Петар Човић 6/1.   

 Овај свечани празник увек изнова указује на важност традиције и значај свести о будућности 

једног народа која нема вредност без његове прошлости.  
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КГЛ такмичење - познавање енглеског језика  

У нашој школи је  25.01.2020. године одржано међународно такмичење у познавању енглеског 
језика за ученике основних и средњих школа.   

Учествовало је преко 80 ученика који су се такмичили од нивоа PRE-A до B2.   
Четворо наших ученика освојило је награде, а седморо медаље за висок ниво постигнућа.   
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МАРТ  

Обележавање Дана жена  
 Три ученице – Нађа Ђорђевић 4/5, Софија Орловић 5/3 и Лена Стефановић 6/1 учествовале су 

у прослави Дана жена у Месној заједници „Церак”.   

Пробно ПИРЛС тестирање  

 У нашој школи, 11. марта, одржано је пробно Међународно истраживање развоја читалачке 

писмености ПИРЛС 2021. Ана Мишић, педагог школе, била је координатор, а Емилија 

Пандоски, библиотекар школе, администратор тестирања. Тестирани су ученици из одељења 

4/2 и 4/5. Истраживање је посвећено унапређивању наставе и процеса разумевања читања код 

ученика четвртог разреда. Више од 50 земаља учествује, а у свакој је изабран је узорак школа 

чији ће се ученици тестирати. Република Србија први пут учествује у овом важном 

међународном пројекту.   

Школско такмичење у рецитовању  

 Школско такмичење у рецитовању одржано је 12. марта. У категорији млађих разреда прво 

место освојио је Федор Новковић 2/7, друго Маша Марковић 4/4, а треће место су делиле 

Милена Николић 1/7 и Мартина Анђелковић 3/5. У категорији старијих разреда прво место 

освојио је Василије Пејчиновић 8/4, друго Тијана Мићуновић 8/6 и треће  Катарина Милетић  

8/6.  

Мала олипмијада  
На општинском такмичењу Мала олимпијада учествовали су дечаци III 1,3,5 и 7 и освојили 
пехар за треће место.  

  
  

Настава на даљину од  17. марта  

Због пандемије ковид 19 вируса уведено је ванредно стање и школе су прешле 

на наставу на даљину. Многе припремљене и заказане активности, које су 

требале да буду део овог Летописа, нису могле да буду реализоване.  
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MAJ  

Виртуелно обележавање Дана словенске писмености  

 Услед немогућности да се Дан словенске писмености обележи у Културном центру 

,,Чукарица” због пандемије корона вируса, одржано је виртуелно дружење путем ,,Зум” 

апликације. Учествовали су библиотекари и ученици из основних школа са Чукарице – 

,,Стефан Дечански” и ,,Доситеј Обрадовић”, као и и представници Српских допунских школа 

из Француске. Ученици су представљали и анализирали своје омиљене књиге, и разговарајући 

са књижевним критичарем Виолетом Ђорђевић доносили закључке о прочитаним делима. Две 

ученице – Емилија Иванушић 4/5 и Лена Стефановић 6/1 говориле су о својим најдражим 

књигама. Емилија је представила књигу Астрид Линдгрен ,,Пипи Дуга Чарапа” и предочила 

своју фасцинацију главном јунакињом коју је посебно заволела поистовећујући се са њом. 

Лена Стефановић говорила је о књизи Весне Алексић ,,Каљави коњ”, коју је одабрала због 

чудесног света словенске митологије који ју је посебно заинтересовао и одушевио.  
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ЈУН  

Додела награда најуспешнијим учесницима пројекта „Читалачка значка”  
 Културни центар „Чукарица” доделио је награде највреднијим учесницима програма 

„Читалачка значка”. Једанаесторо ученика наше школе похађало је радионице Културног 

центра, са којих су понели дивне утиске и жељу да прочитају још много интересантних књига. 

Разноврсне теме радионица продубиле су њихову љубав према књизи, жељу за учењем и 

сазнањем, подстакле их на размишљање и отвориле нека нова питања. Награде су освојили: 

Христина Пантић 3/2, Милица Влашић 3/2, Лена Срезоски 3/2, Марија Милетић 3/4, Нина 

Стојковић 4/2, Јована Ковачевић 4/2, Марија Марковић 4/2, Емилија Иванушић 4/5, Вања Јовић 

6/1, Никола Милошевић 6/1 и Лена Стефановић 6/1.  

  

Brainfinity   
  
Од фебруара до јуна, одржавало се такмичење Brainfinity које подстиче функционално 
размишљање, које ученици треба да науче да користе. Учешће су узели ученици од петог до 
осмог разреда. Такмичење је замишљено као пројектна настава у којој учествују по 4 ученика 
и ментор. Наша школа је имала 4 екипе које су се пласирале у финале. Током периода ванредне 
ситуације редовно су радили задатке и пројекте, а као награду сви су учесници добили 
бесплатан курс енглеског језика. Финале овог пројекта, одржано је почетком јуна. Екипа петог 
разреда, под менторством Јелене Смиљковић, освојила је прво место и покупила бројне 
награде - таблете, слаткише, радионицу Менсе.   
  

  
  
Додела Вукових диплома, проглашење ученика и спортисте генерације  
Носиоци Вукове дипломе у школској 2019/20. су:  

1. Анђела Лукић 8/1  

2. Милена Босанкић 8/2  

3. Анамарија Јекић 8/2  

4. Никола Главашки 8/2  

5. Андреј Ковачић 8/2  

6. Душан Катић 8/2  

7. Ања Бабић 8/3  

8. Анастасија Лутовац 8/3  

9. Вукашин Шућур 8/3  

10. Сара Ивановић 8/4  
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11. Стефан Гаковић 8/4  

12. Василије Пејчиновић 8/4  

13. Урош Кужелка 8/4  

14. Немања Ђурђев 8/5  

15. Александар Пантелић 8/5  

16. Урош Димитријевић 8/6  

17. Анђела Пешић 8/6  
18. Анастасија Стевановић 8/6  

19. Нина Стојанић 8/6  

Ученик генерације је Сара Ивановић 8/4, а спортиста генерације Маша Станојевић 8/1.   
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                                         ИЗВЕШТАЈ СА ЗАВРШНОГ ИСПИТА   
  

У школској 2019/20. свих 156 ученика осмог разреда полагало је тест из српског језика 
(17. јуна), математике (18. јуна) и комбиновани тест (19. јуна). У школи је за време завршног 
испита ангажовано 48 наставника за дежурство и 1 супервизор. Ученици су тестове полагали 
у 17 учионица, а за 8 ученика су се, по решењу Школске управе, прилагођавали услови 
полагања, тако да су они радили у посебним учионицама.   

Свакога дана тестови су, уз пратњу полиције, одвожени на пункт у ОШ „Браћа 
Јерковић“, одакле су упућивани на скенирање и прегледање у Завод за унапређивање 
образовања и васпитања.  

Првостепеној комисији поднето је 34 приговора на резултате завршног испита, 
прихваћено је 10 приговора.   

Другостепеној комисији поднето је 7 приговора, прихваћен је један.   
Просечан број бодова на завршном тесту је 27,20 (српски језик 8,37, математика 8,26 и 

комбиновани тест 10,57).   
  

По одељењима, број бодова у односу на 20 бодова:  
  

одељење  
српски 
језик  математ.  комбин.  укупно  

8/1  12,13  12,52  14,75  39,40  
8/2  12,71  13,96  14,29  40,61  
8/3  12,40  11,76  15,40  39,56  
8/4  12,82  11,98  14,33  39,13  
8/5  13,19  12,23  15,81  41,23  
8/6  12,87  12,70  15,09  40,57  
Ʃ  12,71  12,88  15,10  40,69  

                                
Статистички подаци о постигнућима ученика:   
  

Ukupan broj učenika osmog razreda u šk 
 

oli  156  

Prosečan broj bodova na kraju razreda   

šesti  
 

sedmi  
 

osmi  
 

 
ukupno 

 

   

17  
 

16.68  
 

16.99  
 

50.67  
 

   

  

Prosečan broj bodova na završnom ispitu 

  

Matematika Maternji 
jezik  Kombinovani Ukupno    

8.26   8,37  10,57   27.20    
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Овај резултат позиционира школу на пето место на Општини (од 18 школа).   
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ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ  
  
У првом уписном кругу уписао се 151 ученик. Пет ученика је распоређено у другом уписном 
кругу.  
Листу жеља попуњавало је 149 ученика (два ученика су распоређена раније преко здравствене 
комисије). Преосталих седам ученика: пет ученика су уписали приватне средње школе и 
гимназије, а две ученице средњу музичку школу (у другом уписном кругу још два ученика су 
уписала приватне школе).    
У гимназије се уписало 66 (42%) ученика, а у средње стручне школе 90 (58%) ученика. 
Седамдесет и пет ученика (53%) уписало је школу која је била њихов први избор.  
  
Расподела ученика након другог уписног круга:  
  
XIII гимназијa 25 ученика (22 природно-математички смер, 3 друштвени)  
Гимназија „Патријарх Павле“ 24 (12 прир-мат.смер, 7 друштвени, 5 информ. одељ.)                         
Гимназија „Свети Сава“ 2  
Филолошка 2  
I гимназија 2  
V гимназија 2  
III гимназија 1  
IV гимназија 1  
VII гимназија 1  
XII гимназија 1  
Гимназија у Барајеву 1  
Приватне гимназије 4  
  
Укупно: 66 ученика   
  
Електротехничке школе 10 ученика  
Економске школе 7 ученика  
Хемијска школа 6   
Угоститељско-туристичке 6   
Трговачка школа 5   
Машинске школе 5   
Медицинске школе 4   
Графичка школа 4   
Геолошка 4  
Техничке 4  
ГСП 3  
ПТТ 3  
Бродарска 3  
Дрво арт 3  
Фармацеутско-физиотерапеутска 2  
Дизајнерска 2  
Правно-пословна школа 2   
Грађевинска 2  
Школа за негу лепоте 2   
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Зубнотехничка 1  
Школа за дизајн текстила 2 Архитектонска 
школа 1   
Ваздухопловна академија 1  
Саобраћајна 1  
Железничка 1  
Техноарт 1  
Средња музичка 2  
Приватне школе 3  
  
Укупно: 90 ученика  
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ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ  

   

Математичко такмичење "Мислиша"  

Игор Живановић 1/3 - 1. место  

ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА  

Одбојка  

Дечаци 7-8. разред - 2. место  

Чланови екипе: Алекса Стојиљковић, Лука Радмиловић, Лука Поповић, Душан Тришић,  
Милан Живковић, Бошко Кривокућа, Урош Миловановић, Александар Томанић, Јакша 
Пантић, Милош Ћировић, Немања Василић, Лазар Петровић, Стефан Гаковић, Урош 
Димитријевић.  

Пливање  

Душан Цвијетиновић-2. место  

Кошарка  

Дечаци 5-6. разред - 1. место  

Чланови екипе: Петар Милинковић, Душан Кошутанац, Никша Ристовић, Милан  
Ранђеловић, Марко Катић, Павле Миловановић, Борис Кушљевић, Лазар Каменарац, Никола 
Нимићевић, Марко Србиновски.   

Баскет   

Дечаци 7-8. разред – 1. место  

Чланови екипе: Лазар Петровић, Алекса Стојиљковић, Стефан Гаковић, Милош Ћировић, 
Немаља Василић.  

   

Ликовни конкурси  

"Мој пријатељ ватрогасац"  

Михајло Недељковић 7/6 - 2. место  

   

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА  

   

Историја  

5. разред  

Нина Марковић-1. место  
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Петар Прњајић-3. место  

6. разред  

Борис Кушљевић-2. место  

7. разред  

Александар Адамовић-3. место  

Милан Вујновић-3. место  

Василие Шегрт-3. место  

Ана Савић-3. место  

Младен Станковић-3. место  

8. разред  

Немања Ђурђев-1. место  

Сара Ивановић-1. место  

Василије Пејчиновић-1. место  

Ивана Митровић-2. место  

Урош Димитријевић-3. место  

   

Књижевна олимпијада  

7. разред  

Александар Адамовић - 2. место  

Невена Савић - 2. место  

8. разред  

Сара Ивановић - 1. место  

Анђела Пешић - 1. место  

Немања Ђурђев - 1. мсесто  

Нина Стојанић - 2. место  

Ања Бабић - 3. место  

Маша Обрадовић - 3. место Хемија  

7. разред  

Јован Траиловић - 1. место  

Борис Љубић - 2. место  

Димитрије Мићовић - 2. место  
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Стефан Тасковић - 2. место  

Анастасија Васић - 3. место  

Ђорђе Грбић - похвала  

Ива Торић - похвала  

Јелена Цветковић - похвала  

Марко Кнежевић - похвала  

Марко Сојевић - похвала 8. 

разред  

Анђела Пешић - 1. место  

Сара Ивановић - 2. место  

Василије Пејчиновић - 2. место  

Стефан Гаковић - 2. место  

Немања Ђурђев - похвала  

   

Техника и технологија  

Дуња Радуловић 5/4 - 3. место  

   

Физика  

6. разред  

Андреј Кирћански - 1. место  

Маша Кукрић - 2. место  

Марко Катић - 3. место  

Данило Васојевић - 3. место  

Мина Ђорђевић - похвала  

Милисав Марковић - похвала  

7. разред  

Борис Љубић - 2. место  

Димитрије Мићовић - 2. место   

Стефан Тасковић - 3. место  

Василие Шегрт - похвала 8. 

разред  
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Сара Ивановић - 1. место  

Василије Пејчиновић - 1. место  

Урош Димитријевић - похвала  

   

Енглески језик  

Анђела Пешић 8/6 - 1. место  

   

Француски језик  

Анђела Пешић 8/6 - 3. место  

Сара Ивановић 8/4 - 3. место  

Александар Пантелић 8/5 - 3. место  

Милош Комарчевић 8/1 - 3. место  

Математика  

3. разред  

Максим Јовић 3/1 - 2. место  

Милош Стојиљковић 3/3 - 2. место  

Страхиња Вучковић 3/1 - 3. место  

Миа Илић 3/6 - 3. место  

Раша Буквић Стаменковић 3/1 - 3. место  

Елена Миленковић 3/1 - 3. место  

Никола Стојановић 3/1 - 3. место  

Алекса Вујчић 3/4 - 3. место  

Ленка Димитријевић 3/7 - похвала  

4. разред  

Емилија Иванушић 4/5 - 2. место  

Нина Стојковић 4/2 - 2. место  

Борис Тртић 4/2 - 2. место  

Дуња Кокотовић 4/5 - 2. место  

Матија Тоскић 4/6 - 3. место  

Стефан Бабић 4/7 - 3. место  

Ђорђе Новковић 4/2 - похвала  
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Матеја Чорбић 4/5 - похвала  

Теодора Ћирић 4/7 - похвала  

5. разред  

Мија Зелић 5/4 - 1. место  

Маша Кужелка 5/4 - 1. место  

Петар Прњајић 5/2 - 2. место  

Невена Ђорђевић 5/1 - 2. место  

Марко Србиновски 5/4 - 3. место  

Андрија Крстић 5/2 - 3. место  

Исидора Ковачевић 5/4 - похвала  

Милица Пурић 5/6 - похвала  

Јана Ђорђевић 5/2 - похвала  

Ања Полуга 5/1 - похвала  

6. разред  

Марко Катић 6/6 - 1. место  

Никола Милошевић 6/1 - похвала  

Андреј Кирћански 6/4 - похвала  

Ђорђе Мацић 6/6 - похвала  

7. разред   

Јован Траиловић 7/1 - 1. место  

Ђорђе Грбић 7/4 - 3. место  

Димитрије Мићовић 7/5 - 3. место  

Александар Мутић 7/7 - похвала Јелена Цветковић 7/7 - похвала  

8. разред  

Никола Главашки 8/2 - 2. место  

Василије Пејчиновић 8/4 - 3. место  

Сара Ивановић 8/4 - 3. место   

Ђорђе Николић 8/4 - 3. место  

Јован Томић 8/3 - похвала  

Анамарија Јекић 8/2 - похвала  

Немања Ђурђев 8/5 - похвала  
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Ликовни конкурси  

"Сунчана јесен живота"  

Мија Зелић 5/4 - 3. место   

   

Златна сирена  

Гордана Гаврић 7/3 - 1. место  

Марија Милетић 3/4 - 1. место  

Нађа Ђорђевић 4/5 - 1. место  

Теодора Зец 3/4 - 2. место  

Душан Андрејић 4/5 - 2. место  

Владимира Корнејћук - 2. место  

Дуња Јокић 5/4 - 3. место Маша Станојевић 

8/1 - 3. место дует Нина Јелић и Софија Чпајак 

5/1 - 2. место   

 Футсал  

Дечаци 5-6. разред – 1. место  

Чланови екипе: Воларић Лука, Радивојевић Александар, Перовић Јован, Ранђеловић Милан, 
Ташовски Васил, Катић Марко, Мацић Ђорђе, Поповић Матија, Илић Андреј, Капор 
Василије, Јечменица Павле.  

Девојчице 5-6. разред – 2. место  

Чланови екипе: Николић Јелена, Ожеговић Ана, Ћопић Анастасија, Прица Лара, Орловић 
Софија, Ботуњац Сара, Величковић Лара, Стаменковић Емилија, Јасими Ана, Тришић Лара, 
Ковачевић Тамара.  

Одбојка  

Девојчице 7-8. разред - 2. место  

Чланови екипе: Маша Обрадовић, Даница Ђорђевић, Ива Торић, Николина Гребенар, Дуња 
Драгићевић, Милица Мијатовић, Анастасија Стевановић, Александра Ања Влатковић, Нађа 
Пуповић, Тијана Мићуновић, Анђелија Перовић, Ива Јовић.   

Дечаци 7-8. разред - 1. место  

Чланови екипе: Алекса Стојиљковић, Лука Радмиловић, Лука Поповић, Душан Тришић,  
Милан Живковић, Бошко Кривокућа, Урош Миловановић, Александар Томанић, Јакша 
Пантић, Милош Ћировић, Немања Василић, Лазар Петровић, Стефан Гаковић, Урош 
Димитријевић.  

Рукомет  
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Дечаци 7-8. разред – 2. место  

Чланови екипе: Алекса Стојиљковић, Душан Поповић, Бошко Кривокућа Александар 
Томанић, Стефан Гаковић, Лука Поповић, Душан Тришић, Огњен Степановић, Немања 
Ђурђев, Лука Красојевић, Немања Василић  

Девојчице 7-8. разред – 3. место  

Чланови екипе: Маша Обрадовић, Маша Станојевић, Сара Ивановић, Сара Јоцић, Даница 
Ђорђевић, Ања Влатковић, Милица Мујадин, Елена Павловић, Софија Марковић, Ивана 
Митровић, Маша Станојевић, Дуња Драгићевић, Катарина Милетић, Ангелина Младеновић, 
Кристина Кулунџић.  

Дечаци 5-6. разред – 3. Место  

Чланови екипе: Лазар Марковић, Марко Цветковић, Растко Лазић, Милош Бањац, Ђорђе 
Мацић, Јован Лазаревић, Јован Ракић, Вељко Ађанчић, Матеја Поповић, Александар 
Радивојевић, Милан Ранђеловић, Алекса Радић, Михајло Џенопољац, Матеја Вујовић, Андреј 
Илић, Марко Катић, Вук Бургић.  

Кошарка  

Дечаци 5-6. разред - 1. место  

Чланови екипе: Петар Милинковић, Душан Кошутанац, Никша Ристовић, Милан  
Ранђеловић, Марко Катић, Павле Миловановић, Борис Кушљевић, Лазар Каменарац, Никола 
Нимићевић, Марко Србиновски.   

Девојчице 7-8. разред - 2. место  

Чланови екипе: Софија Бранков, Ангелина Младеновић, Тара Величковић, Кристина  
Кулунџић, Маша Обрадовић, Софија Марковић, Маша Стојановић, Тамара Шево, 
Александра Ања Влатковић, Катарина Милетић, Анђела Раичевић, Анђела Лукић, Ивана 
Митровић.   

Дечаци 7-8. разред - 2. место  

Чланови екипе: Алекса Стојиљковић, Александар Пантелић, Урош Кужелка, Урош 
Србиновски, Немања Василић, Милош Ћировић, Лазар Петровић, Вук Ристовић, Урош 
Димитријевић, Филип Орлић, Матија Самарџић.   
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