


C
M
Y
K

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ 32 11

Пред вама је
јубиларни десети
школски часопис
"Уникат". Листа -
јући све претходне
бројеве можемо
бити веома по -
носни на развој и рад школе.
Превазишли смо многе тешкоће
које је наметнула неопходна ра-
ционализација рада у просвети.
Успели смо да будемо школа у
коју се уписује највише ученика
у Општини, да сачувамо квали-
тетан наставни кадар и одржимо
добар квалитет наставе.

Материјално-технички усло-
ви рада у школи битно су се
побољшали кроз замену до-
трајале столарије, асфалтирање
прилазне стазе, замену подова,
реновирање тоалета, одржава-
ње спортских терена, кречење
учионица, набавку намештаја,
замену осветљења, увођење
видео надзора, сређивање глав-
ног улаза, летњих учионица и
школског дворишта. Значајна
финансијска средства уложена
су у побољшање информацио-
но-комуникацијских и техничких
захтева савремене наставе и
подизању нивоа наставничких
компетенција кроз ИКТ обуке.
У школи је од другог полуго-
дишта уведен есДневник који
је олакшао вођење педагошке
документације, допринео пра-
веднијем оцењивању и олакшао
праћење ученичких постигнућа
од стране родитеља. Ове
школске године изабрани смо
да учествујемо у пројекту Ми-
нистарства "2000 дигиталних
учионица", тако да очекујемо
помоћ у осавремењивању на-
ставе кроз увођене бежичног
брзог интернета. Школа је иза-
брана као једна од репрезента-
тивних школа у Републици
Србији за учешће у два међу-
народна истраживања - TIMMS
2019 и LaNA.

Посебно можемо бити по-
носни на предан рад наших
ученика и наставника који су
постигли завидне успехе на
свим нивоима такмичења, што
ћете прочитати на странама
„Униката“. 

Велики дан – корак ка одра-
стању. Радост, узбуђење пред
новим и непознатим, помало
страха, неизвесности, пуно пи-
тања у дечјим главицама. Сви
дотерани, дошли су да чују своје
прво школско звоно. Родитељи,
баке и деке са сузама у очима и
поносом на лицу придружили
су се да поздраве овај велики
догађај који почетком сваког
септембра подмлади нашу шко-
лу новом генерацијом ђака.

Концерт добродошлице одр-
жала је група „Master Blaster“,
а свечану приредбу припремили

су ученици млађих разреда наше
школе и све присутне очарали
својом песмом, игром, глумом,
рецитацијама. Највише су ужи-
вали најмлађи.

Узбуђење због првог сусрета
видело се и на лицима учите-
љица Биљане Мунишић, Дра-
гане Мораче, Весне Остојић,
Милице Мијаиловић, Драгане
Јевремовић, Драгане Ћурчић и
Гордане Лазић, које су своје
ђаке дочекале насмејане и
спремне да им помогну и охраб-
ре их на њиховом путу у један
нови животни почетак.

Пријем Првака

DOBRO NAM DO[LI,
MALENI prvaci!

PRVACI U
„[KOLARKI“
Почетком јесени у дво-

ришту школе организована
је акција скупљања лишћа
ученика првог разреда про-
дуженог боравка. Од сакуп-
љеног лишћа техником ко-
лажа проистекли су врло за-
нимљиви и јединствени ра-
дови ученика и послати ре-
дакцији часописа „Школарка“,
која их је објавила на на-
словној страни за месец ок-
тобар.

Будући прваци, малени предшколци, и ове године су са
својим родитељима посетили нашу школу у суботу, 9. марта.
Да се сви осећају добродошло и пријатно, побринули су се
учитељи и управа школе, који су им представили простор у
коме ће деца провести своје осмогодишње школовање и
програм по коме ће радити. Гости су се одушевљавали лепо
уређеним учионицама, летњим баштама, свечаном салом,
библиотеком. Хол школе тог дана врвео је од разигране и

радознале дечице чија су лица одавала радост
и узбуђење. Поред игре, забаве и обиласка
школе, имали су прилике да виде и изложене
свеске ученика четвртог разреда.

Предшколци су нас још једном посетили
са својим васпитачицама и опет били лепо
дочекани, а подршку су им пружили будући
другари и учитељи, који су им боравак учинили
топлим и угодним. 

Dru`ewe sa pred{kolcima

Почели смо 2009. године у же -
љи да све дивне ствари које ура-
димо у току школске године  саку -
пимо  на једном месту. Буџет  је
био ограничен, али подршка та-
дашњег директора није изостала.
Часопис је крстила учитељица
Наташа Чолић и дала му је име
„Уникат“. Кренули смо да се „па-
кујемо“ на 24 стране.

Прву поставку редакције чи-
нили су Слободанка Ивановић
(библиотекар), Весна Радовановић
Пеневски (помоћник директора),
Сања Томановић (педагог) и Сло-
бодан Станковић (медијатекар).
Убрзо нам је постало тесно на
странама нашег „Униката“ јер је
ентузијаста и добрих идеја и ра-
дова било све више, па смо се
проширили на још неколико стра-
на - 36. Подршка не изостаје ни
од садашње директорке.

Из године у годину редакција
је мењала састав, те су кроз њу
про шле и Ана Поповић, Алексан -
дра Божић, Мирјана Гобељић. Го-
динама уназад редакцију су чи-
ниле Слободанка Ивановић (биб-
лиотекар, сада већ пензионер) и
Весна Марковић (помоћник ди-
ректора). Последњем броју при-
кључила се Ивана Настић као нов
библиотекар.  

Свака нова реченица, успех,

ак тивност, будила је нове идеје и
кре ативност, као и радовање кад
узмемо у руке нови број а он још
мирише на штампарију. Поздрав-
љали смо предшколце и будуће
прваке, испраћали мале матуранте
и уживали у њиховим тоалетама
на прослави матурске вечери, по-
носили се вуковцима и ђаком ге-
нерације, многобројним успесима,
медаљама и пехарима на такмиче-
њима. Пратили смо постигнућа и
објављене радове наших колега,
са сетом испраћали пензионере
на заслужени одмор. А стране се
множе, текстова је све више, слике
потврђују оно што реч испише
на папиру. Ових десет година је
прошло као трен, а иза нас остају
многобројне вредне ствари које
Уникат чува и којих се с времена
на време подсетимо и са поносом
носимо у сваку наредну годину и
наредне бројеве. Настављамо и
даље заједно, наши ђаци, настав-
ници и родитељи, да будемо вред-
ни, добри и хумани људи, паметни
и креативни, јединствени и увек
оригинални. 

Посебну захвалност дугујемо
Милијану Ивановићу, пријатељу
школе, који је свих десет година
са нама као графички дизајнер.

Срећан нам јубилеј! Редакција
С. Т.

NA[ MALI JUBILEJРеч директора
школе

Посебну захвалност желимо да искажемо ви-
шегодишњем уреднику часописа „Уникат“, настав-
нику српског језика и књижевности, библиотекару,
сада већ, нажалост пензионисаној, нашој драгој
колегиници Слободанки Ивановић. Лепо дотерана,
ведра, насмејана, расположена. Толико пуна љу-
бави, топлине, нежности, увек спремна да помогне,
у свему нађе нешто добро, свему да смисао. При-
том, не очекује ништа заузврат. Довољно јој је да
зна да је учинила нешто племенито. То је испуњава
и чини срећном. Зато је и вољена. Јер, она је ту и
кад је тешко – да утеши и загрли - и кад је весело – да насмеје и
забави. То је наша Боба! А ово - захвалност оних који ће се
трудити да овај часопис сачува душу и боје којима га је она
обојила.

Захваљујемо се и свим колегама и ученицима на сарадњи, јер
су допринели излажењу још једног броја нашег школског листа.  

Hvala na{o j Bobi
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У току школске 2018/19. године одржано је осам
седница Ученичког парламента. На седницама су
се водиле дискусије о успеху и дисциплини ученика,
мерама безбедности у школи, хуманитарним ак-
цијама, ненасилној комуникацији, односима и са-
радњи између ученика и наставника, сарадњи између
школе и других институција, организацији екскурзија,
реализацији школских приредби, посећеним радио-
ницама, организацији прославе матурске вечери,
организацији набавке мајица за испраћај осмака и
другим значајним питањима за њихово образовање.

Ученици су износили своје предлоге у вези са
побољшањем школског живота и атмосфере у школи.
На иницијативу УП постављени су сатови у свим
кабинетима, замениће се завесе у кабинетима где
нису адекватне, урађен је чивилук испред медијатеке.
На основу одлуке директорке школе, као и на ини-
цијативу ученика, уведени су телевизори и рачунари
у свим кабинетима и урађене плочице испред улаза
школе. Ученици су учествовали у прославама одр-
жаним у школи – Дан школе, школска слава – Свети
Сава, Франкофонија.

Представници УП имали су прилику да учествују
у организованим радионицама и пројектима изван
школе. Канцеларија за младе Општине Чукарица
организовала је радионицу о асертивности – кому-
никационе вештине. Ученици су присуствовали и
радионици на тему „За одрастање без насиља“, која
је одржана у ОШ „Мирослав Антић“ поводом Дечје
недеље, у знаку скретања пажње јавности на проблем
насиља над децом. Представници УП осмог разреда
учествовали су у пројекту „Покрени се, пронађи
свој пут“, који је реализовала организација Мрежа
професионалаца Србије „Споне“. Пројекат се бавио
каријерним саватовањем, постављањем циљева, мо-
тивацијом итд. Након одржаних радионица од стране
организатора пројекта, ученици су имали задатак
да исте одрже у својим одељењима. Као награду за
учешће добили су могућност за online учење енг-
леског језика.

Rad U~eni~kog
parlamenta

Sveti Sava – u~iteq,
prosvetiteq

На обронцима Свете горе
сви људи о њему говоре.

И даље, широм света,
љубaв у свима цвета.

Прве школе и болнице за слаба тела,
све је сада добро

због његових дела.

Додаћемо нешто овој теми,
због Саве сви смо писмени.

Говорио је да мир свуда влада
и да се шири љубав, вера, нада.

У краљевству је живео,
веровао је у нешто што није видео,

због тога је монах постао
и у манастиру остао.

Одувек је волео да лута,
то га је довело до правог пута.

Сви га данас памтимо,
када бисмо могли време да вратимо,

да видимо Светог Саву,
нашу школску славу.

Ања Полуга, 4/1

Бити отворен за потребе других
људи. Бити спреман да се они ра-
зумеју, да се поштује њихова раз-
личитост, истраје у доброти, ве-
ликодушности, племенитости, да-
вању. Волети. Праштати. И на тај
начин не изневерити великог ро-
дољуба и просветитеља – Светог
Саву.

Школска слава свечано је про-
слављена и ове године. Ученици
наше школе одржали  су са на-
ставником ликовне културе Сла-
вицом Тодорић ликовну изложбу
„Чукарички духовни свод“ у Цркви
Светог Вазнесења Господњег у
Жаркову. У музичком делу про-
грама наступали су солисти и хор
и оркестар наставника музичке

културе Слободана Станковића,
као и плесна група учитељице
Драгане Ћурчић. Водитељи про-
грама читали су своје саставе о
Светом Сави. Плакат за изложбу
уредио је наставник математике
и информатике Бора Пешић. Сви
ликовни радови наших ученика
поклоњени су црквама на Чука-
рици.

У холу школе организована је
изложба литерарних и ликовних
радова наших ученика. За најбољи
литерарни рад књигом су награ-
ђенe ученицe Ања Полуга 4/1 и
Ленка Петковић 4/4, а за најбоље
ликовне радове – Милица Недељ-
ковић 2/6 и Ана Савић 6/2. 

Приредбу за ученике и роди-
теље припремили су чланови
драмске и рецитаторске секције
и школског хора са својим на-
ставницима Радмилом Симијоно-
вић, Марином Стојановић, Гор-
даном Милин и Слободаном Стан-
ковићем. Прелепом игром, песмом
и изванредном глумом наши ђаци
су одушевили све присутне и
улепшали светосавску прославу. 

Ученици 3/1 учитељице Оли-
вере Борковац и 3/3 учитељице
Душанке Бугариновић, приредили
су родитељима занимљив култур-
но-уметнички програм, док су
ученици 4/6 учитељице Љиљане
Праизовић припремили приредбу
„Бисери по пољу расути“, при-

менивши знања стечена на часо-
вима народне традиције. Родите-
љима и гостима поручили су да,
ако један народ жели будућност,
треба да памти своју прошлост,
да чува корене и негује тради-
цију.

Свечани обреди резања слав -
ског колача и освећења славског
жита у присуству свештеника, за-
послених и гостију обављени су
у недељу, на дан Светог Саве.

Тог дана традиционално су ис-
праћене у пензију наше драге ко-
легинице Слободанка Ивановић,
библиотекар, и Верица Попов, на-
ставник физичког васпитања. У
овом свечаном и помало тужном
тренутку пролила се и по која
суза. Својим радом, залагањем и
односом према деци и колегама
заслужиле су громагласан аплауз
и вечито – хвала!

Све што се у школи дешавало
уочи Светог Саве, као и за сам
дан славе, подсетило нас је на
оно што је заиста важно у животу
– љубав према ближњем. 

Sveti Sava
Свети Саво, оче наш,

Да те волимо, ти то знаш.

Славимо овај свети дан,
Све док не потонемо у сан.

Цркве и манастире ти си подигао
И знање својим ученицима даривао.

Круне си се одрекао,
Тада ништа ниси рекао.

Само си отишао у тамну ноћ
И другима оставио своју моћ.

Замонашио си се у манастиру,
Препустио се свом миру.

Ти си наш просветитељ,
У души свачији пријатељ.

Ленка Петковић 4/4

[KOLSKA SLAVA SVETI SAVA
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Дан школе је и ове школске
године свечано обележен. Уче-
ници су уз помоћ учитеља и на-
ставника учили текст, увежба-
вали говор, песме и плесне игре.
За њих је то био прави изазов,
али успели су да уз велики труд

и залагање оправдају сва очеки-
вања, те је публика уживала у
њиховим изведбама.

Овогодишња приредба „Еко-
логијада“ била је посвећена очу-
вању природе како бисмо и ми
сами били сачувани. Припреми-

ли су је драмска секција настав-
ница Радмиле Симијоновић и
Марине Стојановић уз помоћ
хорова наставника музичке кул-
туре Гордане Милин и Слободана
Станковића. Плесне тачке при-
премили су ученици првог раз-
реда из боравка учитељице Ка-
тарине Ћосић, ученици 1/6 учи-
тељице Драгане Ћурчић, 2/1 учи-
тељице Сање Сворцан Поповић,
3/5 учитељице Марије Божовић,
3/7 учитељице Зорице Пјешчић
и 4/1 учитељице Тање Пешић.

За млађе ученике био је ор-
ганизован маскенбал на теме
Еколошка патрола, Важна нам
је животна средина, Чувајмо
природу, Ми смо део природе и
Добро дрво. Величанствени ко-
стими, креирани из бујне маште
ученика и скројени умешношћу
родитеља, на тренутак су нас
отиснули у давна времена - ба-
лова и раскоши. Цела је атмо-
сфера допринела да се наши ма-
лишани осећају срећно и да буду

Ekologijada na Dan {kole

Данас ћу вам испричати једну причу.
Причу о мајци и њеној похлепној деци.

Била једном једна мајка. Звала се Природа.
Имала је дугачку, мирисну косу од трава,
глатку кожу од дрвећа и бистре, плаве очи
од океана. Носила је хаљину од пролећнога
цвећа и ципеле од снега и леда. Створила је
жива бића, своју децу. Подарила им је пла-
нету Земљу, место на коме ће они живети.
Дала им је да од ње узму шта год им је по-
требно под условом да, то што узму, увек
врате назад.

Њена деца, људи, почели су да се раз-
вијају, насељавају земљиште и притом га
уништавају. У почетку су били свесни тога и
трудили су се да је поштују. Године су про-
лазиле, људи си узимали све више и више и
заборављали на своју мајку. Иако су имали
довољно, увек су желели још. Почели су да
убијају своју браћу и сестре, да чупају мајчину
косу, секу њену кожу и муте њене бистре
очи. Мајка Природа се разболела. Деца су
јој направила велику рану. Временом, та

рана се инфицирала и наставила да се шири
читавим њеним телом. Природа се разбес-
нела. Почела је људима да шаље поплаве,
цунамије, урагане, суше... Али, људи нису
схватили да је све то њихова кривица и да
су они, заправо, баш та инфекција. Једног
дана она ће се толико раширити да ће мајка
Природа умрети, заједно са свиме што је
створила, укључујући и нас. 

Зато не смемо допустити да се то догоди!
Само уједињени можемо да сачувамо нашу
мајку. Отворимо очи, погледајмо око себе и
престанимо да будемо заслепљени екранима
мобилних телефона. Време је да донесемо
промене јер је наша мајка свакога дана све
болеснија и више не може да брине сама о
себи. Треба јој наша помоћ. Њена судбина
је у нашим рукама. Будимо захвални на
свему што нам је подарила – сваком цвету,
листу, животињи, сваком зрачку сунца који
нас обасјава. Чувајмо природу како би она
чувала нас!

Ива Торић 6/2

^uvajmo prirodu kako bi ona ~uvala nas

Dobro drvo
Као прво,

Ја сам добро дрво.

Као друго,
Стабло ми је дуго.

Као треће,
Цветам у пролеће.

Четврто је врло важно,
Ја сам дрво велико и снажно.

Као битно правило пето,
Воће рађам само у лето.

Све у свему, казао бих свима,
Око мене нека деце има

Да се смеју и играју гласно
И да воће моје једу сласно.

Зато, нека се зна,
као последње и прво,

Ипак сам ја једно
страшно добро дрво!

Хелена Цекиновић 3/7

поносни на себе што су баш
они део овакве свечаности.
Део те среће и милине успе-
ли су да пренесу на све оне
који су били очарани гле-
дајући њихове прелепе креа-
ције и озарена лица. 

Поводом Дана школе рас-
писан је литерарни и ликовни

конкурс на теме „Добро
дрво“ и „Чувајмо природу
како би она чувала нас“.
Најбоље литерарне радове
написале су Хелена Цеки-
новић 3/7 и Ива Торић 6/2, а
најбоље ликовне радове ура-
дили су Давид Капларевић
4/1 и Дуња Драгићевић 6/4.
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Празнични дух – окићена јелка, украшен
хол, обасјан радошћу, смехом, дечјом грајом,
гирланде, лампињони – употпунили су ученици
нижих разреда који су са својим учитељицама
и родитељима организовали продајну изложбу.
Школа је блистала од прелепих рукотворина,
честитки, украса и слаткиша. Зарађени новац
на вашару уложен је у сређивање учионица.
У многим одељењима нижих разреда одржане
су новогодишње приредбе за родитеље и госте.
Ученици 1/6 учитељице Драгане Ћурчић одр-
жали су приредбу за своје родитеље и за децу
радника школе. Чаролијом своје игре и песме,
својом веселошћу, малишани су избрисали
све оно што је у старој години хтело да се за-
борави и улепшали почетак нове године. 

Novogodi{we radosti

Ученици ОШ „Уједињене нације“ обележили су
месец Франкофоније лепом приредбом која је одржана
у свечаној сали наше школе. На самом почетку при-
редбе одјекнула је француска химна „Марсељеза“,
коју је извео хор у пратњи школског оркестра под
вођством наставника музичке културе.

У наставку програма уживали смо у рецитацијама
Жака Превера, у француским песмама, валцеру, плесу,
скечевима и химни посвећеној нашој школи.  Ученици
су показали невероватан таленат у извођењу својих
тачака. Успели су, и овај пут, на прави начин да

дочарају дух Француске и богатство и лепоту фран-
цуског језика.

Честитамо нашим  ученицима и њиховим настав-
ницима на труду и промоцији овог предивног језика.

С нестрпљењем чекамо поновно дружење следеће
године истим поводом!

Ученици 1/3 учитељице Весне
Остојић  приредили су приредбу
за родитеље у част описмењавања
„Хвала Вуку за азбуку“.

Насмејани, распевани ис-
причали су кроз песму, игру и
шале како су им протекли први
школски дани и показали роди-
тељима колико је значајан овај

тренутак у њиховом одрастању.
Јер, азбука се учи само једном у
животу. Свако је извукао „своје“
слово, па су рецитовали стихове
њему посвећене. Маме су имале

задатак да препознају рукопис
на честиткама које су им деца
написала. Учитељица им је по-
клонила дипломе за научену аз-
буку. 

PORODICA
mesto gde `ivot po~iwe,

a qubav se nikad ne zavr{ava
Да живот почиње у породици, а љубав се никад

не завршава, показали су ученици 4/3.
Наиме, они су у децембру организовали поро-

дично окупљање. Те вечери подсетили су одрасле
да свет треба кројити по мери(лима) детета и да
увек постоји начин да се некоме улепша детињство.
Послали су важну поруку родитељима – да буду
велики, срећни људи, а не несрећне машине.

Речи хвале и честитање на успешној драмати-
зацији породичних ситуација употпунили су аплауз
и громогласан смех који се чуо током дечјег сцен-
ског наступа.

Да је и учитељица део породице, доказали су,
на себи својствен начин, ови мали људи. Хвала
им. Н. Ч.

FRANKOFONIJA U O[ „UJEDIWENE NACIJE“

Новогодишња приредба 2/3 Новогодишња приредба Другарство 1/5

„Hvala Vuku
za azbuku“

Ученици одељења 3/2,4,6,7 глумом, песмом
и игром обрадовали су родитеље на приредби
„Волимо да волимо“.

Подсетили су присутне да без љубави,
складних породичних односа, топлине и ра-
зумевања нема срећног одрастања. 
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Реике бој, Чеснат Шмит, Ребелион, Пацифик,
Фламинго, Бокаж, Поларис, Ескада... само су део
службених коња Чете коњаника Полицијске
бригаде које су ученици 3/6 имали прилике да
виде и разумеју зашто љубав човека према овој
племенитој животињи не јењава вековима.

Ученици 3/6 са учитељицом Наташом Ђуни-
сијевић посетили су у оквиру манифестације Дечји
октобарски салон Музеј примењене уметности
и учествовали у радионици „Мода у бајкама“.
Обишли су и Музеј аутомобила.

П
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Вредни ученици 1/3 учитељице Весне Остојић
почетком септембра учествовали су у пројекту
„Школарац-експерименталац“ у Научно-обра-
зовном центру у Коларчевој задужбини. Кроз
неколико радионица упознали су свет драгог ка-
мења и племенитих метала, правили накит за
своје маме, моделовали природном глином. Најза-
нимљивије је било када су, као прави научници у
белим мантилима, урадили своје прве експерименте
и тако кроз игру и дружење стекли нова сазнања.

Ученици 3/6 са учитељицом Наташом Ђуни-
сијевић и директорком школе  посетили су Ам-
басаду Јапана, 8. маја 2019. године. Вишња  Бо-
жовић, ученица 7/6 , такође је била гост  амбасаде
као представник  ученика који су похађали
основни курс јапанског језика који је био орга-
низован у нашој школи прошле школске године.

Ученици су погледали изложбу и кратки филм
о систему основног образовања у Јапану који су
им приближили један део културе и обичаја ове
далеке земље. Посебно су уживали у презентацији
јапанске борилачке вештине јер су сви ученици
имали прилику да се  опробају у борби са искус-
ним инструктором кендоа. У дружењу са Ан -
ђелком Дабовић, асистентом за медије и културу
Амбасаде Јапана и културним аташеом, наши
ученици су научили неколико јапанских речи.

Ученици петог и осмог разреда, чланови  секције
Млади истраживачи, посетили су Међународни
фестивал зелене културе („Green Fest“), који је
одржан у Дому омладине у Београду. Одгледали
су еколошки филм  „Проналазачи будућности“.
Посету је реализовала Нина Крстонијевић, на-
ставник биологије.  

Сајам образовања, одржан у априлу на Бео-
градском сајму, посетили су и ученици наше школе
са наставницама Снежаном Јоцић и Марином
Стојановић. Током трајања Сајма под слоганом
„По својој мери школу изабери“ ученици су били
у прилици да сазнају све информације о средњим
стручним и уметничким школама, њиховим обра-
зовним профилима, наставним предметима, ван-
наставним активностима, као и могућностима за
запошљавање. 

Ученици 3/4 са учитељицом Весном Ристић по-
сетили су Библиотеку Лаза Костић на Бановом
брду.

Ученице одељења 3/6 обишле су изложбу
"Класично и симболично – прстење и минђуше
од антике до средњег века" из колекције  Музеја
примењене уметности. Након стручног вођења
кроз сликовите приказе и украсе које овај накит
нуди, ученице су на радионици правиле накит
који ће бити изложен на овој поставци.

Удружење бораца Чукарице обележило је дан
сећања на пале борце у Првом светском рату и
прославу стогодишњице пробоја Солунског фронта
и ослобођења града Београда. Традиционално, наши
ученици учествују у манифестацији  у ОШ „Љуба
Ненадовић“ којом се чувају сећања на велике осло-
бодилачке ратове и српске јунаке. Хор наставника
музичке културе Слободана Станковића  извео је
химну „Боже правде“, „Серенаду Београду“  и
„Марш на Дрину“. Литерарна секција наставнице
српског језика Јасмине Ковачевић својим радовима
на паноу школе обележила је и Дан примирја.

Ученици 2/1 учитељице Сање Сворцан Поповић
учествовали су у хуманитарној акцији  Чеп за хен-
дикеп, а они који су прикупили највише чепова,
награђени су одласком у посластичарску радионицу
Милице Гошић, где су уживали у укусним посла-
стицама. 

Дуња Ескић 8/4 била је једна
од четворо тинејџера из Београда
који су представљали Србију
на Другом омладинском на-
учном кампу у Кини. Кинески
пројекат „Појас и пут“ обухватио
је преко 250 ученика и настав-
ника из целог света. Дуња је
учествовала у радионици о вир-
туелној реалности. Са специјал-
ном кацигом на глави могла је
да зарони у путовање кроз ис-
торију и да види како је изгледао
некадашњи „Пут свиле“. Њена
екипа добила је диплому за
најбољи тимски рад. 

У другом сегменту експериментисања са веш-
тачком интелигенцијом повезивали су аутомобил
на компјутер и кодирали га тако да камером може
да препозна саобраћајне знаке.

Дуња
ескић,
8/4

Ученици 1/4, 1/7, 2/1 и 2/5 имали су прилику да
посете Музеј науке и технике и виде сталну
поставку музеја. Научна играоница омогућила им
је учење кроз откривање, експериментисање и
непосредан контакт са научним изазовима.

Ове школске годинe Дечја недеља била је у
знаку скретања пажње најшире јавности на проблем
насиља над децом и одржана је под слоганом
„Моје је право да живим срећно и здраво – за од-
растање без насиља“. Тим поводом у ОШ „Ми-
рослав Антић“ почетком октобра одржана је ра-
дионица „За одрастање без насиља“, која је била
намењена представницима Ученичког парламента,
где су учествовали и ученици наше школе Василије
Пејчиновић (7/4) и Сара Ивановић (7/4) са педа-
гогом Аном Мишић.
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l Настава у природи за ученике другог и трећег
разреда реализована је у Сокобањи. Ученици су
имали прилику да уживају у чарима златне јесени
и свим њеним очаравајућим бојама које су у су-
нчаним и топлим данима распиривали њихову ве-
селост. Видели су све лепоте Сокобање, шетали
су се стазом Здравља, обишли старо насиље Ле-
птерију, Сокоград, Поповицу, Жупан плажу, Хајдук
Станкову чесму, Летњу позорницу Врело, излетиште
Борићи, планину Озрен, водопад Рипаљку, базен
Соко терме. Захваљујући великом ангажовању
рекреатора, реализовани су различити спортско-
рекреативни садржаји. За ученике су организовани
и различити програми: Шиз фриз, Покажи шта знаш, Маскенбал,
Игре без граница, Плес.
У игри „Потрага за благом“ ученици 2/4 освојили су прву награду,
пронашавши највише сакривених ознака по целом централном
сокобањском парку.

Ученици су са ове наставе са собом понели пуно незаборавних
тренутака и лепих успомена.
l Ученици четвртог разреда боравили су на Златибору, где су
обишли Споменик палим борцима у Другом светском рату,
Краљеву чесму, Метеоролошку станицу, животињску фарму
Пастув, ранч Зову, Дино парк. Уживали су у вожњи фијакером и
јахању коња. 
l Екскурзија ученика осмог разреда реализована је у октобру
на Копаонику. Путовањем Ибарском магистралом преко Краљева
стигли су до Врњачке Бање, где су обишли Римски термални
извор, Ботанички извор, Јапански врт, Мост љубави и прошетали
се променадом. На свом путу обишли су манастир Жичу, где су
слушали приче монаха, али и одгледали документарни филм о
настанку и трајању ове средњовековне знаменитости Стефана
Дечанског из прве половине XIII века. Посетили су и прелепи ду-
ховни центар, манастир Студеницу, задужбину Стефана Немање
из XII века.

На Радан планини, у близини Куршумлије, ученици су обишли
Ђавољу Варош, где су их посебно одушевиле земљане куле са ка-
меним капама, настале дело-
вањем падавина и ерозија. По-
сећен је и туристички центар
Сунчеви врхови, где су деца
била препуштена чарима наше
најлепше планине. Шетали су
се и скијашким стазама Копа-
оника и видели Ртањ, Карамањ,
Машинац и Мало језеро. Ужи-
вали су у опојним мирисима
смрче, јеле и букве и док су
обилазили Панчићев врх. Ова
екскурзија је била изузетно
садржајна, деца су уживала у
лепом времену и још лепшој
природи.

Трећи разред - Сокобања

Шести разред -
Сремски карловци

Осми разред -
копаоник,
врачка бања,
Жича,
Ђавоља варош

Први разред - Сокобања

Четврти разред - Златибор

Други разред - Сокобања

Пети разред - Топола, Опленац,
аранђеловац, Орашац
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EKOLO[KA OAZA
MALI DUNAV – RADMILOVAC
Ученици првог и другог разреда проду-

женог боравка били су у октобру на полуднев -
ном излету у Еколошкој оази Мали Дунав, Рад-
миловац. На излет је ишло 52 деце са учитељи-
цама Татјаном Вујовић и Драганом Павловић. 

Деца су имала прилику да стекну нова знања
и унапреде постојећа о флори и фауни Дунава,
истражују, забаве се и уживају у пецању, вожњи
чамцима, да виде Водену ботаничку башту,

зоо-врт, Сојеницу – кућу на води, Акваријум са
дунавским рибама, Висећи мост, Аласку колибу
– мали музеј рибарства, летњу учионицу, итд.

Иако нису упецали ниједну рибу, деца су се
врло задовољна и препуна утисака вратила
кући.

Rekreativna nastava, izleti i ekskurzije

колектив - Сремска митровица, Панчево

Седедми разред - Смедерево, Голубац, Лепенски вир,
Доњи милановац, Ђердап, Сребрно језеро, виминацијум
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Ученици 8/1
учитељица Татјана Пешић,
одељењски старешина Жељко Тубић

Ученици 8/2
учитељица Мара Новаковић,
одељењски старешина Мирјана Марјановић

Ученици 8/4
учитељ Предраг Шућур,
одељењски старешина Марина Стојановић

Ученици 8/6
учитељица Љиљана Праизовић,
одељењски старешина Снежана Јоцић

Ученици 8/7
учитељица Наташа Чолић,
одељењски старешина Милија Бугарчић

GENERACIJA 2004.

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ

Ивана Јовановић
Она је најбоља

међу најбољима. Воли
другима да помогне,
насмејана, ведра, са-
весна, дисциплинова-
на и дружељубива.
Она је Ивана Јовано-
вић, ђак генерације
школске 2018/19. 

Из године у годину
учествовала је на многим такмичењима,
а посебно се истакла у биологији, енг-
леском и српском језику. Круна њених
успеха је прво место на овогодишњем
Републичком такмичењу из српског језика
на којем је освојила максималан број
поена. 

Сигурни смо да ће тако наставити и
у средњој школи. Желимо јој пуно среће
и успеха у даљем школовању.  

СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Тијана Балотић
За спортисту гене-

рације ове школске го-
дине изабрана је
Тијана Балотић 8/1.
Она је добар пример
да учење и спорт могу
заједно јер је Тијана
носилац и Вукове дип-
ломе. Истакла се у ре-
зултатима из атлетике
и спортске гимнастике. Више пута је
освајала медаље на разним нивоима
такмичењима. Желимо јој пуно успеха у
даљем школовању и на наредним так-
мичењима.

Ученици 8/5
учитељица Љиљана Главоњић,
одељењски старешина Ивана Рашета

Ученици 8/3
учитељице Душанка Радовић и Ана Лукић,
одељењски старешина Јадранка Шаренац

Пролазе дани, размишљам о својој генерацији,
како нам за трептај ока пролази безбрижно де-
тињство. Време је да свако од нас крене својим
путем, да се на неки начин поздравимо и одемо,
али једно је сигурно – успомене ће остати.

Не бих знала да кажем, а верујем ни други,
које су то емоције које се буде у овом моменту
код свих нас. Туга, страх од непознатог, али оно
што обузима све нас су успомене које ће се
вртети као стари филм на телевизору. Успомене
на прве љубави, несташлуке на екскурзији -
оне кад нас је разредни јурио по граду - никада
неће избледети, јер су код свих нас створиле
припадност друштвеној заједници. Другарство,
тако лепа и чиста реч која много говори. Ања,
Кристина, Мина, Стеван, Aнђела, Дуња, Милан
- за мене су они симбол пријатељства. Ања и
Кристина чувају моје тајне и никада их не би
откриле. Стевана не бих мењала ни за шта на
свету, јер је најпоузданије биће и најискренији
друг. Не могу да замислим да их више нећу
виђати у школској клупи. Када одзвони звонo
последњи пут, знаћу да је стварно крај. Неће
више бити трчања кроз ходнике, старих љубави,
ни пријатеља. Ништа више неће бити као пре.
Волела бих да се тада сви окупимо и причамо о
ономе што је било и што желимо да буде.

Верујем да би тај моменат свима остао вечно
у памћењу, јер једном се пролази најлепши део
дечјег живота. 

Тијана Драгић 8-7
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Vukovci u {kolskoj
2018/2019. godini АНДРИЈАНА

ИСИДОРОВИЋ

8 / 4

ТИЈАНА
БАЛОТИЋ

8 / 1

ФИЛИП
ПОПОВИЋ

8 / 1

БОЈАН
СПАСИЋ

8 / 2

ЈЕЛЕНА
РАДОВАНОВ

8 / 2

ЛАРА
СТЕВАНОВИЋ

8 / 2

МАТЕЈА
МИЛИЋЕВИЋ

8 / 2

МИЛА
КРСТАЈИЋ

8 / 2

МИРОСЛАВ
БИЖИЋ

8 / 2

МИХАИЛО
МАЦИЋ

8 / 2

СТРАХИЊА
ПАВИШИЋ

8 / 2

ИВА
БАКРЧАЛИЋ

8 / 3

ЉУБИЦА
ЧПАЈАК

8 / 3

ЛАНА
ЂОРОВИЋ

8 / 4

ЛЕОНТИНА
гРУЈИЋ

8 / 4

МАРКО
ДИМИТРИЈЕВИЋ

8 / 5

ИВАНА
ЈОВАНОВИЋ

8 / 6

ИСИДОРА
ВАСОЈЕВИЋ

8 / 6

КАТАРИНА
ПАЈДАКОВИЋ

8 / 6

КАТАРИНА
ЦОЈИЋ

8 / 6

МАРКО
ЈЕЛУШИЋ

8 / 6

НАТАША
РАДИВОЈЕВИЋ

8 / 6

ТЕОДОРА
ЈОВАНОВАЦ

8 / 6

ТЕОДОРА
ПАВЛОВИЋ

8 / 6

АНДРЕА
ПОЊАВИЋ

8 / 7

ВЛАДИМИР
ЈОЦИЋ

8 / 7

ИСИДОРА
БЛАгОЈЕВИЋ

8 / 7

11

ДУЊА
ЕСКИЋ

8 / 4
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Интервју са наставницом математике Радмилом
Божић водила је Милена Босанкић 7/2.

како је изгледало ваше школовање?
Било ми је лепо, градиво је било мање обимно

него сада. До трећег разреда гимназије учила сам
само у школи, после сваког предавања могла сам да
поновим то што је професор предавао и била награђена
добром оценом. Тек од треће године морала сам
више да радим код куће и била сам љута што тако
морам да трошим своје слободно време.

када сте се одлучили да постанете професор?
Још у основној школи имала сам жељу да помажем

људима. Првобитно сам размишљала да упишем
медицинску школу, али одлучила сам да будем про-
светни радник. Нисам се покајала због те одлуке, јер
сврха је иста – помажем људима. Овим послом
бавим се 36 година. На Новом Београду радила сам
16 година и била много везана за ту школу, али пре-
стала сам тамо да радим због путовања. У овој
школи је диван колектив и брзо сам се навикла. И
моја деца су ишла у ову школу, тако да волим и људе
из ове школе и саму зграду, двориште.

Да ли вам досади да понављате исто градиво?
После толико година стажа, није ми досадило да

понављам исто градиво, а још увек се обрадујем
када нешто испредајем на другачији начин.

како налазите решење у раду са немирним уче-
ницима?

Немирној деци посветим више пажње, вежем их
за себе, радим индивидуално са њима и помажем им
да наставе тамо где су стали. Волим свој посао и
имам добру комуникацију са децом.

Пошто идете у пензију, можете ли да упоре-
дите прву и последњу генерацију?

Деца су раније била боље концентрисана, само-
сталнија и само из штоса нису учили, а не зато што
нису могли. Сада се сусрећемо са децом која раде по

ИОП-у, а и градиво је доста озбиљније
и наставници захтевнији. Неки ученици
који немају подршку родитеља, а смат-
рају да је глупо да иду на допунску на-
ставу и да питају шта није јасно, имају
великих проблема, боре се за двојку.
Раније тога није било.

Најзанимљивији догађаји са екс-
курзија?

Увек се наместим као радар да их пратим, до-
живљавала сам озбиљно екскурзије. Не само да
одемо и вратимо се, него да то буде доживљај, да
они нешто науче и да се понашају пристојно. Како
испред учионице и на часу, тако и на екскурзији.
Памтили су ме по томе да свако треба да научи
онолико колико може, али да свако мора пристојно
да се понаша. То је било на првом месту. Успем да
изградим неке вредности, тако да би се они осећали
непријатно ако би наглас рекли да им је досадно да
негде иду или ако би причали у току предавања. Ни-
када нисам успела да им доскочим да преко ноћи
иду да спавају и да се одмарају. Када сам водила по-
следњу генерацију осмог разреда, потпуно сам про-
мукла, тако да нисам могла да им било шта кажем
када се распричају у неко доба ноћи. Више пута сам
обилазила исте дестинације, али сваки пут ми је био
другачији доживљај у зависности од генерације коју
сам водила. Издвојила бих Шумарице, музеј у Кра-
гујевцу, Опленац, Сремску Митровицу. 

какви су вам сусрети са бившим генерацијама?
Дивни су ми сусрети са бившим генерацијама.

Углавном су то сусрети изненађења у неком ресторану.
Сви се организују и дођу да се похвале ко је који фа-
култет уписао. Тамо би ме чекала нека дивна књига
са посебним посветама, букет цвећа, фотографисање.
Oгромнo ми je узбуђењe кад их видим после неколико
година и љубим их сваки пут кад их сретнем.

Радмила Божић
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Наша школа је ове школске
године добила позив да учествује
у два међународна истраживања.
У марту је реализовано TIMSS
истраживање у сарадњи са Ин-
ститутом за педагошка истражи-
вања.  Ово истраживање омогућа-
ва да добијемо информације о
квалитету знања из математике и
природних наука ученика четвртог
разреда и да вршимо поређења
наших резултата са резултатима
њихових вршњака у свету. То нам
пружа прилику да унапредимо
квалитет наставе и учења у обла-
сти математике и природних наука.

У претходном циклусу TIMSS
2015 наши ученици су постигли
изнадпросечне резултате.У ово-
годишњем циклусу тестове су ра-
дили ученици 4/3 и 4/6, а упитник
о вредносним ставовима о школи
и учењу попуњавали су и ученици
и родитељи. 

LaNA истраживање, које се
односи на истраживање образов-
них постигнућа ученика трећег
разреда у области математичке и
читалачке писмености, реализо-
вано је у мају. Одељења која су
била изабрана за учешће су 3/2,
3/4 и 3/7. У два дана одрадили су
три теста - из нумеричке и лите-
рарне писмености и тест повеза-
ности. 

Координатор и реализатор
тестирања је педагог школе
Сања Томановић у сарадњи са
Институтом за педагошка истра-
живања.

МЕЂУНАРОДНА ИСТРАЖИВАЊА TIMSS и LaNA

ПИТАМО
НАСТАВНИКЕ

НАСТАВНИЦА МАТЕМАТИКЕ

Прослава матуре – свечани
догађај који обележава завршетак
основне школе, најлепши део
детињства, и корак ка свету од-
раслих. Време када се ђаци
опраштају једни од других и
крећу ка новим изазовима у неки
нови свет – одрастање.

Тако лепи и углађени,
пристојни али и узбуђени,
као да су својом весе-
лошћу и игром  хтели да
зауставе време, да избри-
шу оно што следи – тре-
нутак растанка – јер сви
су растанци тужне приче
и не треба их признавати.
Свако ће отићи својим
путем, али са обећањем
да ће и даље остати
пријатељи и са надом да
ће се поново једнога дана
састати, а ми им желимо
да са собом понесу само
најлепше животне приче.
До јуче деца, сада већ
тако, наизглед, одрасли,
самоуверени, спремни да
се суоче са животом који
их чека. Шминка, фри-
зура, хаљина, одело, све
то са толико пажње би-
рано, учинило је ово вече
посебним. Девојчице –

даме, лепо дотеране, одисале су
мирисима радости и задовољ-
ства, попут ружа, које су им по-
клонили њихови другови, прави
шармери, пажљиви и важни. 

Цео простор био је њима
обасјан, испуњен песмом, иг-
ром, позитивном енергијом, ле-

пим расположењем и друже-
њем. Најлепши тренуци били
су забележени фотографисањем
и аплаузима. Лепоти вечери до-
принео је и избор за мис и ми-
стера матуре где је уз лепоту
оцењиван и општи утисак који
су ови млади људи оставили

на жири. За Мис ма-
туре изабрана је Анд-
реа Чолић 8/4, прва
пратиља је Миа До-
тлић 8/7, а друга пра-
тиља Тијана Балотић
8/1. Оне су чиниле
жири за избор Мисте-
ра матуре.  Победник
је Милош Прица 8/5,
први пратилац је Ни-
кола Параушић 8/6, а
други пратилац је
Марко Јочић 8/1. 

Ово је за њих било
вече за памћење. Не-
поновљиво и само њи-
хово. Желимо им да
их пут борбе, труда,
залагања, истрајности
и рада одведе до ус-
пеха и свих других
животних радости и
да свако од њих про-
нађе своје место под
сунцем. Срећно!   

Matursko ve~e – ~arolija  jednog
zavr{etka i novog po~etka
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СрПСки јеЗик
ученик, разред наставник пласман
Нађа Јовић 5/3 Р. Тодоровић 1. Општина

1. Град
Љубица Околишанов 5/3 Р. Тодоровић 1. Општина

3. Град
Софија Стојановић 5/4 Ј. Ковачевић 1. Општина

3. Град
Јована Бугарчић 5/4 Ј. Ковачевић 2. Општина
Нина Капор 5/4 Ј. Ковачевић 3. Општина
Лола Вучинић 5/ М. Гобељић 3. Општина
Јелена Цветковић 6/7 Р. Тодоровић 1. Општина

1. Град
Лана Јелић 6/5 Р. Тодоровић 2. Општина

1. Град
Ања Чизмић 6/2 Ј. Ковачевић 2. Општина

2. Град
Ива Торић 6/2 Ј. Ковачевић 2. Општина

3. Град
Јован Траиловић 6/1 Т. Вучић 1. Општина
Ана Савић 6/2 Ј. Ковачевић 2. Општина
Анастасија Васић 6/5 Р. Тодоровић 2. Општина
Лана Обрадовић 6/1 Т. Вучић 3. Општина
Драгана Микић 6/6 М. Гобељић 3. Општина
Кристина Кулунџић 6/2 Ј. Ковачевић 3. Општина
Немања Ђурђев 7/5 Р. Тодоровић 3. Општина

1. Град 
3. Република

Анђела Пешић 7/6 М. Стојановић 2. Општина 
2. Град

Огњен Бошковић 7/6 М. Стојановић 2. Општина 
3. Град

Василије Пејчиновић 7/4 М. Стојановић 2. Општина
Сара Ивановић 7/4 М. Стојановић 3. Општина
Ања Бабић 7/3 Т. Вучић 3. Општина
Милош Комарчевић 7/1 Т. Вучић
Ивана Јовановић 8/6 Ј. Ковачевић 1. Општина

1. Град
1. Република

Јелена Радованов 8/2 М. Стојановић 2. Општина
1. Град

Дуња Ескић 8/4 М. Стојановић 2. Општина
Лана Ђоровић 8/4 М. Стојановић 2. Општина
Мила Крстајић 8/2 М. Стојановић 2. Општина
Лара Стевановић 8/ 3. Општина
Уна Мутавчић 8/1 Р. Симијоновић 3. Општина
Ива Бакрачлић 8/3 Р. Симијоновић 3. Општина
Страхиња Павишић 8/2 М. Стојановић 3. Општина

кЊиЖевНа ОЛимПијаДа
ученик, разред наставник пласман
Анђела Пешић 7/6 М. Стојановић 1. Општина

2. Град
Сара Ивановић 7/4 М. Стојановић 3. Општина

2. Град
Ања Бабић 7/3 Т. Вучић 3. Општина
Маша Обрадовић 7/ 3. Општина

Нина Стојанић 7/6 М. Стојановић 3. Општина
Михаило Мацић 8/2 М. Стојановић 1. Општина
Ива Спасојевић 8/5 Р. Тодоровић 2. Општина
Ања Димитријевић 8/ М. Стојановић 3. Општина
Уна Мутапчић 8/1 Р. Симијоновић 3. Општина
Леонтина Грујић 8/ М. Стојановић 3. Општина
Тина Спасојевић 8/5 Р. Тодоровић 3. Општина

2. Град
иСТОрија
ученик, разред наставник пласман
Василие Шегрт 6/4 М. Сретић 2. Општина
Ана Савић 6/2 М. Сретић 3. Општина
Немања Ђурђев 7/5 Ж. Тубић 3. Општина
Сара Ивановић 7/4 М. Сретић 3. Општина
Анђела Пешић 7/6 М. Сретић 3. Општина
Јелена Радованов 8/2 М. Сретић 3. Општина
Мила Крстајић 8/2 М. Сретић 3. Општина

ФраНЦУСки јеЗик
ученик, разред наставник пласман
Ива Бакрачлић 8/3 Ј. Шаренац 2. Општина

1. Град
Ива Спасојевић 8/5 Ј. Шаренац 1. Општина

1. Град
Лара Стевановић 8/2 Н. Перишин 3. Општина

3. Град
Михаило Томић 8/5 Ј. Шаренац 3. Општина
Мирослав Бижић 8/2 Н. Перишин 3. Општина

еНГЛеСки јеЗик
ученик, разред наставник пласман
Мила Крстајић 8/2 М. Марјановић 2. Општина

1. Град
Ивана Јовановић 8/6 М. Марјановић 2. Општина

1. Град
Исидора Васојевић 8/6 М. Марјановић 3. Општина

ФиЗика
ученик, разред наставник пласман
Димитрије Мићовић 6/5 Ј. Мишић 1. Општина

1. Град
1. Република

Ања Чизмић 6/2 А. Марјановић 2. Општина
3. Град

Василије Пејчиновић 7/4 А. Марјановић 3. Општина
3. Град

Сара Ивановић 7/4 А. Марјановић 2. Општина
Никола З. Ковачевић 8/4 А. Марјановић 1. Општина

3. Град
Томислав Илић 6/7 Ј. Мишић 2. Општина
Ива Торић 6/2 А. Марјановић 3. Општина
Урош Миловановић 6/5 Ј. Мишић 3. Општина
Борис Љубић 6/6 А. Марјановић 3. Општина
Василие Шегрт 6/4 А. Марјановић 3. Општина
Урош Димитријевић 7/6 А. Марјановић 3. Општина
Немања Ђурђев 7/5 Ј. Мишић 3. Општина
Јован Томић 7/3 Ј. Мишић 3. Општина
Елена Вучинић 8/6 А. Марјановић 3. Општина

маТемаТика
ученик, разред наставник пласман
Матија Тоскић 3/6 Н. Ђунисијевић 1. Општина
Борис Тртић 3/2 М. Стојановић 2. Општина
Лена Бранков 3/3 Д. Бугариновић 2. Општина
Дуња Кокотовић 3/5 М. Божовић 3. Општина
Матеја Чорбић 3/5 М. Божовић 3. Општина
Марија Милојевић 3/ 3. Општина
Емилија Иванушевић 3/5 М. Божовић 3. Општина
Маша Кужелка 4/4 П. Шућур 1. Општина
Мија Зелић 4/4 П. Шућур 2. Општина

2. Град
Петар Прњајић 4/2 М. Новаковић 2. Општина

3. Град
Андрија Крстић 4/2 2. Општина
Никола Милошевић 5/1 М. Јеверичић 2. Општина

3. Град
Јован Траиловић 6/1 Ж. Ружичић 1. Општина

2. Град
Ђорђе Грбић 6/4 Ј. Војиновић 3. Општина
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Као и претходне четири године,
ученици су и ове године учествовали
у квизу „ Мост математике“. Тим су
чинили Софија Ивковић 5/5, Урош
Миловановић 6/5, Вук Лазовић 7/5,
Александар Пантелић 7/5, Немања
Ђурђев 7/5, Михаил Врањеш 8/5,
Тијана Драгић 8/7 и Анђела Мило-
сављевић 8/7, ментор тима била је
наставница Јелена Смиљковић. Они
су у полуфиналу освојили треће место
и пласирали се у финале.  

Пројектни задатак ове го-
дине био је „Сат“. С обзиром
на то што постоје тачно 24
временске зоне, идеја је
била да се направи сат који
ће приказивати тачно време
у свим зонама у истом тренутку.
Детаљном анализом одлучено је
да модел буде Архимедово тело
- ромбикосидодекаедар. На сваком
петоуглу позициониран је по један
сат који представља тачно време у
две временске зоне. Софтверски ала-
ти коришћени у изради пројекта су
Wolfram alpha, Geogebra, PicsArt и
QR Kôd. Направљен је и модел ром-

бикосидодекаедра од сламчица.
Повезали смо математику и са

другим предметима. У корелацији са
српским језиком ученици су истра-
живали занимљивости у вези са вре-
меном и представили своја размиш-
љања о сату кроз песмице које су
написали Јован Томић 7/3 и Наталија
Томић 8/7. На часу физичког васпи-
тања ученици су говорили о значају
времена и брзине у спортским дис-

циплинама. Час физике био је
посвећен осцилацијама и та-

ласима који су кључни за рад
сата са клатном, као и појму
времена и његовим мерним
јединицама. Зупчаници који

су саставни део готово сваког
сата проучавају се у седмом

разреду из предмета техника и
технологије. У петом разреду из

географије обрађује се ротација Зем-
ље око осе што нам помаже да разу-
мемо све 24 временске зоне у свету
и искористимо то знање у нашем
пројекту. 

Сарадници на пројекту били су
Тијана Вучић, наставник српског језика,

Јована Мишић, наставник физике,
Весна Игњатовић, наставник технике
и технологије, Милија Бугарчић, на-
ставник физичког васпитања, Гордана
Тодосијевић, наставник географије и
Милош Козић, наставник хемије.

На 45. Републичком Архимедесо-
вом турниру екипа у саставу Мија Зе-
лић 4/4, Никола Милошевић 5/1,
Ђорђе Грбић 6/4, Борис Милијић 7/5
и Бојан Спасић 8/2, предвођена на-
ставницом Милуником Јеверичић, ос-
војила је треће место. Појединачно –
Никола Милошевић друга награда,
Мија Зелић и Ђорђе Грбић трећа,
Бојан Спасић похвала. 

„Мост математике“ и турнир „Архимедес“
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Василије Пејчиновић 7/4 Б. Пешић 1. Општина
Сара Ивановић 7/4 Б. Пешић 2. Општина
Никола Главашки 7/2 Ј. Војиновић 2. Општина
Ђорђе Николић 7/4 Б. Пешић 2. Општина
Немања Ђурђев 7/5 Ј. Смиљковић 3. Општина
Бојан Спасић 8/2 Р. Божић 1. Општина
Василије Дабић 8/5 Ј. Смиљковић 2. Општина
Никола Ковачевић 8/4 Р. Божић 2. Општина
Страхиња Павишић 8/2 Р. Божић 3. Општина
Дуња Ескић 8/4 Р. Божић 3. Општина 

Хемија
ученик, разред наставник пласман
Василије Пејчиновић 7/4 М. Козић 1. Општина

2. Град
Анђела Пешић 7/6 М. Козић 1. Општина

2. Град

Стефан Гаковић 7/4 М. Козић 2. Општина
2. Град

Немања Ђурђев 7/5 М. Козић 2. Општина
2. Град

Сара Ивановић 7/4 М. Козић 1. Општина
2. Град

Анастасија Лутовац 7/3 М. Козић 1. Општина
Јован Томић 7/3 М. Козић 2. Општина
Андреј Ковачић 7/2 М. Козић 2. Општина
Исидора Васојевић 8/6 С. Јоцић 1. Општина

3. Град
Ива Бакрачлић 8/3 М. Козић 2. Општина
Андреа Поњавић 8/7 М. Козић 2. Општина

ГеОГраФија
ученик, разред наставник пласман
Милош Комарчевић 7/1 Г. Тодосијевић 1. Општина 

1. Град 
Стефан Гаковић 7/4 А. Николић 2. Општина 

1. Град
Немања Ђурђев 7/5 Г. Тодосијевић 1. Општина

2. Град
Анђела Пешић 7/6 Г. Тодосијевић 2. Општина

2. Град
Сара Ивановић 7/4 А. Николић 1. Општина

3. Град
Михаил Врањеш 8/5 М. Томић 2. Општина 

1. Град

1. Република
Љубица Чпајак 8/3 М. Томић 2. Општина

1. Град
Лазар Ђокић 8/6 А. Николић 2. Општина

2. Град
Павле Костић 8/6 А. Николић 3. Општина
Анђела Милосављевић 8/7 М. Томић 3. Општина
Страхиња Бабић 8/7 М. Томић 3. Општина
Кристина Урошевић 8/7 М. Томић 3. Општина

ЗЛаТНа СиреНа
ученик, разред наставник пласман
Марија Милетић 2/4 С. Станковић 1. Општина

2. Град
2. место „Први 
глас Шумадије2“
1. место,
„На крилима
детињства"

Вишња Станковић 1/7 С. Станковић 2. Општина
Дуња Јокић 4/4 С. Станковић 1. Општина

1. Град
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Кенгур
Међународно математичко такмичење „Кенгур“

одржано је 21. марта 2019. године. На такмичењу је
учествовало преко  две стотине ученика од 1. до 8.
разреда. Задаци су били изазовни и интересантни, а
резултати веома добри. 

Прво место освојио је Јован Траиловић 6/1, а
Матија Тоскић 3/6 освојио је 3. место. 

Похвале су освојили Теодор Савић 1/3, Лука Ива-
нушић 1/5, Марта Антић 1/3, Стефан Грујичић 1/7,
Страхиња Вучковић 2/1, Алекса Вујчић 2/4, Петар
Биргермајер 2/4, Ленка Димитријевић 2/7, Лука Ми-
хајловић 2/1, Раша Стаменковић Буквић 2/1, Ђорђе
Новковић 3/2, Борис Тртић 3/2, Анастасија Цимбаљевић
3/4, Урош Јовановац 3/4, Страхиња Мијатовић 3/5,
Мија Зелић 4/4, Ђорђе Грбић 6/4, Александар Мутић
6/7, Јелена Цветковић 6/7, Вук Башић 6/5, Никола
Главашки 7/2, Бојан Спасић 8/2 и Никола Ковачевић
8/4.

Такмичење "Collaborative
problem solving challenge 2019" 

Collaborative problem solving challenge је једин-
ствено такмичење у региону у коме ученици у тимо-
вима, користећи све предности информационих тех-
нологија, решавају проблеме у реалном контексту. 

У марту одржано је online такмичење "Матема-
тички изазов" на коме је учествовало 36 екипа 5.
разреда из целе Србије. Екипа 5/5 под именом "Ма-
тематичке мозгалице Србије", коју су чинили ученици
Мина Ђорђевић, Лара Прица, Невена Новаковић и
Ђорђе Андрић, а коју је водио наставник математике
Јелена Смиљковић, освојила је друго место и оства-
рила пласман у финалном такмичењу које је одржано
у априлу у Савременој гимназији у Београду. У фи-
налу екипа је постигла нови успех, освојивши 5.
место од укупно 11 финалиста.

Распевана одељењска
заједница

На школском такмичењу „Најраспеванија одељенска
заједница“ одељење 4/2 је освојило 1. место, а на оп-
штинском такмичењу 1. Б место. Представили су се де-
чијом песмом „Дванаест година“ и народном песмом
„Банаћанско коло“.

Ученици 4/2 су својим наступом побрали симпатије
свих присутних, уз коментаре да су се представили као
прави хор, а њиховој срећи што су постигли резултат
бољи него претходне године није било краја. М.Н.

Трка За СреЋНије ДеТиЊСТвО
Сара Ботуњац 4/3 1. место
Љубица Околишанов 5/3 3. место
Ива Стојадиновић 6/3 1. место
Теа Вулић 6/1 2. место
Калина Коснић 6/1 3. место

ЛиТерарНи кОНкУрСи
Песнички сусрети деце и младих Чукарице 
Јован Томић 7/3 2. Општина
Хелена Цекиновић 3/7 3. Општина
„Моја савршена зима"
Тијана Драгић 8/7 похвала
„Сунчана јесен живота"
Александар Лазарев 3/1 3. место
Панајота Панагопулу 3/5 3. место
„Најлепша мама на свету, моја мама"
Лариса Каблар 6/4 Ј. Ковачевић 2. место

ЛикОвНи кОНкУрСи
„Мали Пјер“
Лена Вучковић 3/5 1. место
Ђорђе Новковић 3/2 3. место
Анастасија Ненадовић 3/7 3. место

„Сунчана јесен живота"
Вида Влаховић 4/5 1. Општина
Мина Ђорђевић 5/5 3. Општина
Александар Лазарев 3/1 3. Општина
„На крилима завичаја"
Михаило Јеремић 6/5 М. Мандић 3. место
„Сунчана јесен живота"
Александар Лазарев 3/1 3. место
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Нађа Ђорђевић 3/5 Г. Милин 2. Општина
Вељко Станковић 3/7 С. Станковић 2. Општина
Гордана Гаврић 6/3 Г. Милин 3. Општина
Љубица Околишанов 5/3 Г. Милин 2. Општина
Теодора Стојановић 5/3 Г. Милин 2. Општина
Владимира Корнејћук 7/3 Г. Милин 2. Општина
Маја Шолаја 7/1 Г. Милин 3. Општина

ТеХНиЧкО и иНФОрмaТиЧкО ОБраЗОваЊе
ТеХНика и ТеХНОЛОГија
ученик, разред наставник пласман
Михаило Јеремић 6/5 В. Игњатовић 1. Општина

1. Град

Сава Божиновић 6/4 З. Гргур 1. Општина 
Сергеј Гргур 6/4 З. Гргур 2. Општина

рОБО-иНТ иНвеНТ
ученик, разред наставник пласман
Тијана Драгић 8/7 В. Игњатовић 1. Општина

ШТа ЗНаШ О СаОБраЋајУ
ученик, разред наставник пласман
Ања Бабић 7/3 В. Игњатовић 2. Општина
Лука Жутић 6/1 В. Игњатовић 2. Општина

БиТка За ЗНаЊе, кОДиграње
ученик, разред наставник пласман
Екипа: Вукашин Шућур 7/3,
Јован Томић 7/3,
Урош Миловановић 6/5,
Немања Ђурђев 7/5 В. Игњатовић 1. Општина

иНФОрмаТика
ученик, разред наставник пласман
Јован Траиловић 6/1 М. Јовановић 1. Општина

3. Град
Александар Мутић 6/7 М. Јовановић  1. Општина

3. Град
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Додела награда
Општина Чукарица наградила је најуспешније уче-

нике и наставнике који су у школској 2017/18. години
остварили изузетне резултате на републичким так-
мичењима у организацији Министарства просвете.
Нашу школу представљали су ученици Јован Милићев
(1. место математика, физика и информатика), Душан
Николић (2. место физика), Михаило Мацић (3. место
Књижевна олимпијада), Душан Цвијетиновић (2. место
пливање), Андреа Стефановић, Маша Кужелка, Софија
Чпајак, Дуња Валдевит (3. место спортска гимнастика),
Кристина Кулунџић (3. место џудо), Анђела Миланковић
(3. место Архимедес), Јован Траиловић (3. место Ар-
химедес), Анастасија Ћопић (1. место џудо) и Дуња
Филиповић (1. место џудо). Награђени су и наставници
Марина Стојановић, Милуника Јеверичић, Жана Ру-
жичић, Јована Војиновић,  Ана Марјановић, Јована
Мишић, Милутин Јовановић, Горан Стевановић, Ве-

рица Попов и Милија Бугариновић. Изузетно смо по-
носни на награђене ученике и наставнике, честитамо
им и желимо успеха и на наредним такмичењима.

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА
Девојчице 1-4. разред – 1. место Град, 1. место Међуокружно, 1. место
Државно 
Чланови екипе: Андреа Стефановић, Софија Чпајак, Маша Кужелка,
Миња Валдевит
Појединачно
Маша Кужелка 4/4 – 3. место Међуокружно, 3. место Државно 
5-6. разред – 1. место Град, 2. место Међуокружно 
Чланови екипе: Милица Медош, Емилија Стаменковић, Теа Вулић, Уна
Јовановић
Појединачно
Софија Чпајак 4/1- 2. место Град, 2. место Међуокружно
Уна Јовановић 5/1-2. место Град
Теа Вулић 6/1-3. Град
Миња Валдевит 1/6-3. место Међуокружно
Емилија Стаменковић 5/2 – 3. место Међуокружно

АТЛЕТИКА
Дисциплина БАЦАЊЕ КУГЛЕ 
Кристина Кулунџић 6/2 – 1. Општина, 2. Град, 1. Међуокружно, 1. Репуб-
лика

ЏУДО
Кристина Кулунџић 6/2 – 1. место Град, 1. Република
Сара Јоцић 7/4 – 3. место Град, 3. Република

ПЛИВАЊЕ
Душан Цвијетиновић 6/3 – 1. место Град, 3. Република

МАЛИ ФУДБАЛ
Дечаци 5-6. разред – 2. место
Чланови екипе: Васил Ташевски, Милан Ранђеловић, Марко Катић, Марко
Илић, Матеја Миловановић, Јакша Пантић, Петар Драча, Алекса Ивић,
Јован Живковски
Дечаци  7-8. разред – 1. место
Чланови екипе: Стефан Селенић, Лука Пузовић, Тома Живкоски, Милош
Миловановић, Лука Поповић, Лазар Стојановић, Милан Максимовић, Не-
мања Гуша, Лука Филиповић, Милан Квргић, Душан Тришић.

ОДБОЈКА
Дечаци 7. и 8. разред – 2. место
Чланови екипе: Лука Пузовић, Лазар Стојановић, Лука Филиповић, Павле
Бугарчић, Иван Ваљаревић, Сали Мартинај, Дарко Савић, Милош Мило-
вановић, Милош Прица, Алекса Миловановић, Алекса Вујадин, Лука Рад-
миловић, Марко Јелушић

РУКОМЕТ
Дечаци  7-8. разред – 1. место
Чланови екипе: Душан Јовић, Никола Делић, Алекса Јочић, Марко Тра-
вица, Павле Бугарчић, Лука Пузовић, Иван Ваљаревић, Алекса Стојиљко-
вић, Марко Димитријевић, Милош Прица, Јован Васиљевић, Душан
Тришић, Милош Миловановић

СТОНИ ТЕНИС
Коста Иванковић и Вукашин Шућур 7/3 1. место екипно Општина
Јован Томић 7/3 и Милош Бањац 5/6 2. место екипно Општина
Анђела Ђачић 8/1 и Кристина Кулунџић 6/2 3. место екипно Општина
Милош Бањац 5/6 2. место Општина 
Коста Иванковић 7/3 3. место Општина

Да се рад и труд исплате, показали су ученици наше школе који су,
бeз сваке сумње, вредна и талентованa деца. Заслужене награде на
републичким такмичењима освојили су Ивана Јовановић 8/6 (прво
место из српског језика), Михаил Врањеш (прво место из географије),
Димитрије Мићовић 6/5 (прво место из
физике), Немања Ђурђев 7/5 (треће
место из српског језика), пливач Душан
Цвијетиновић 6/3 (треће место), гимна-
стичарке Андреа Стефановић 4/1, Миња
Валдевит 1/6, Софија Чпајак 4/1 и Маша
Кужелка 4/4, које су екипно освојиле
прво место, а Маша Кужелка и поједи-
начно треће место, џудисткиње Сара
Јоцић 7/4 (трeће место) и Кристина Ку-
лунџић 6/2, која је освојила прво место,
као и прво место у атлетици, у бацању
кугле.  Честитамо им и желимо још
већи број успеха и награда.

НАЈУСПЕШНИЈИ ТАКМИЧАРИ

ТакмиЧеЊе реЦиТаТОра 
ученик, разред наставник пласман
Софија Орловић 4/3 Н. Чолић 2. Општина

Кристина
Кулунџић
Ове године блистала је

на свим теренима и забе-
лежила изузетне резултате:
срПски
3. Општина
џудо
1. место Град
1. Република
АтЛетикА (бацање кугле)
1. Општина
2. Град,
1. Међуокружно
1. Република
стоНи теНис
3. место екипно Општина

Мала Олимпијада-ученици 2. разреда непарне
смене заузели су 2. место на Општини Чукарица

SPORTSKI USPESI
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Манифестација „Грчки викенд у Београду“
одржана је 5. маја на Тргу Николе Пашића. Овим
поводом ученици наше школе приредили су из-
ложбу ликовних радова са наставницом Славицом
Тодорић, а у организацији Удружења интерна-
ционалног пријатељства. Своје стваралаштво
насловили су „Пут писмености-Византија“ и по-
светили га Ћирилу и Методију, култури и умет-
ности Византије и њеном великом утицају на
развој културе словенских народа. У музичком
делу програма наступио је Душан Катић 7/2. Са
проф. др Милошем Николићем извео је „Визан-
тијске црквене химне“. Ученица 6/3 Гордана
Гаврић певала је „Христос Анести“ и „Аксион
Естин“. Саставе о Ћирилу и Методију, као и о
култури и уметности Византије говорили су
Тијана Мићуновић 7/6, Катарина Здравковић 5/6
и Марко Катић 5/6. Фотографије за лед екран
урадио је Марко Жутић 6/1. 

Dramska sekcija
Након учешћа у приредби поводом Дана

школе, драмска секција непарне смене при -
 онула је на нове задатке. Нове улоге тицале су
се деце, дечјих и школских заврзлама. Као из-
ненађење и поклон другарима пред Нову годину,
ученици су извели  драмске текстове „Моје

дете је најбоље“, „Свет
треба кројити по мерама
детета“ и у сусрет праз-
ницима „Стара и Нова го-
дина“. Највеће одушев-
љење изазвале су девојчи-
це у улози мама које у
једном фризерском салону
разговарају о школи, учи-
тељици и једном Јоци
„Љуби га мајка“...

Ученици наше школе који су чланови различитих секција
учествују у бројним пројектима и програмима. 

Dan Evrope
Поводом манифестације Дан Европе при-

ређена је ликовна изложба наших ученика
"Мит о Европи" на Тргу Николе Пашића. Из-
ложба је остварена у сарадњи са Амбасадом
Грчке, ЕУ инфо центром у Србији и Делега-
цијом ЕУ у Србији. 

Beograd u okriqu
mog srca

У сарадњи са Галеријом 73 остварен је умет-
нички програм „Београд у окриљу мог срца“,
посвећен ослобођењу Београда у Првом и Другом
светском рату. Порграм је обухватио ликовну
изложбу ученика са мотивима културно-исто-
ријских и духовних знаменитости Београда.
Ученици, аутори ликовних радова, говорили су
кратке историјске записе о знаменитостима које
су насликали. У програму су учествовали и
плесни ансамбли млађих разреда (1/6 учитељице
Драгане Ћурчић) и старијих разреда наставнице
Верице Попов, као и група певача и виолиниста
Душан Катић 7/2 са наставником Слободаном
Станковићем. У драмском делу програма на-
ступила је драмска група 3/6, учитељице Наташе
Ђунисијевић. Извели су драмски комад "Знаме-
ните личности Бограда", којим су представили
живот и дело познатог математичара Миодрага
Петровића Аласа, знаменитог писца Бранислава
Нушића и чувеног градоначелника Бранка Пе-
шића. Водитељ програма, ученик Василије
Пејчиновић 7/4, говорио је о Београду.

Izlo`ba
porodice Polenov

У октобру у Галерији 73 на Бановом
брду отворена је изложба слика чувене
руске сликарске породице Поленов, која
је реализована у сарадњи са Руским домом
у Београду. У програму су учествовали
плесна група 1/6 учитељице Драгане Ћур-
чић, солисти Душан Катић 7/2 и Владимира
Корнејћук 7/3 и наставници ликовне и
музичке културе Славица Тодорић и Сло-
бодан Станковић. 

ROBOTIKA
Чланови секције Роботика

учестовали су ове године на
више такмичења и радионица
и постигли завидне резултате. 

На Општинском такмичењу
Битка за знање „KODigranje
programiranje m-bot-a“ екипа
коју су чинили Вукашин Шу-
ћур 7/3, Јован Томић 7/3, Урош
Миловановић 6/5 и Немања Ђурђев 7/5 освојилa
je прво место. 

На Општинском такмичењу из роботике и
интерфејс технологије „РОБО-ИНТ Инвент“
Тијана Драгић 8/7 освојила је 1. место. 

У Рачунарској гимназији одржано је так-
мичење „IT girls“. Такмичарке су имале прилику
да још једном докажу да информатика није
искључиво мушко занимање. Наше ученице
Ана Савић и Тијана Драгић добиле су стипен-
дију за упис у ову гимназију. 

Чланови секције прикључили су се акцији
Hour of Code Events, одржавши радионицу Сат
програмирања. Идеја организатора акције, којој
су се прикључили Apple, Microsoft, Google,
Amazon, Facebook, Twitter и други, била је да
се програмирање учини доступним свим уче-
ницима и да се скрене пажња на то да свако од
нас трeба и може да научи да програмира. 

Obele`avawe
Dana nauke

Манифестација „Дан науке – Чукарички
експеримент“ одржана је на тргу Код чесме у
Пожешкој улици на Бановом брду. У реализа-
цији су учествовали и ученици наше школе,
чланови секције „Млади истраживачи“, са
поставком коју су припремили наставник хе-
мије Милош Козић и наставник биологије
Александра Микић, али присуствовали су и
чланови биолошке секције са наставником
биологије Нином Крстонијевић Живановић.

Предавање „Живот поред нас“ у нашој
школи одржао је Немања Мартиновић, пред-
седник Друштва астронома Србије. О истра-
живању могућности постојања живота у Су-
нчевом систему осим наше планете са зани-

мањем су пратили ученици старијих разреда
и наставници школе. 

У холу школе ученици су уз помоћ на-
ставника  хемије, физике и биологије приказали
низ занимљивих огледа  за све заинтересоване. 

Одржан је и угледни час из наставе биоло-
гије на тему „Дисање“.
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u Beogradu
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Ученици седмог разреда имали су пре-
давање о превенцији наркоманије које је одр-
жала др Слађана Петковић Богомаз из ДЗ
Чукарица.

У организацији Секретаријата за енергетику
одржано је предавање „Енергетска ефикасност
и обновљиви извори енергије“. Ученицима
седмог разреда објашњен је значај енергетске
ефикасности и обновљивих извора енергије.
Кроз интерактивни рад,  разговор и примере из
праксе приближена им је употреба енергије и
њене уштеде у свакодневном животу и дома-
ћинству, као и могућност употребе обновљивих
извора енергије. 

Ученици одељења 2/4 учитељице Иване Голуб
имали су јединствене сусрете са Аном Вујчић –
женом која се бави фризерским послом, али и
падобранством, Николом Мијатовићем – златаром
и Лидијом Костић – стоматологом. Ово су роди-

тељи њихових другара Алексе, Вука и Павла
који су у својству гостујућих предавача учинили
све да свој деци приближе своја занимања и за-
љубљеност у оно чиме се баве. Било је задо-
вољство дружити се са свима њима!

У одељењу 2/5 одржан је занимљив час
музичке културе. Ученици Мартина Анђ-
елковић и Огњен Глишић, који похађају и
музичку школу, свирали су композиције на
гитари, а часу је присуствовао и гостујући
предавач-родитељ Драган Глишић.

Господин Глишић, кларинетиста у војном
оркестру „Станислав Бинички“, представио
је свој инструмент и одсвирао неколико
композиција. 

За ученике првог разре-
да Градско стамбено пред-
узеће организовало је мул-
тимедијално предавање у
форми пригодне позоришне
представе, под називом
„Лифт није играчка“. Прва-
ци су сазнали како се пра-
вилно употребљава лифт и
шта да учине уколико дође
до квара.

Ученици млађих
разреда имали су
прилику да прису-
ствују промотивном
часу музичке школе.
На часу су могли да
виде и чују разне ин-
струменте, као и да
ужи вају у мини-кон -
церту ученика му-
зичке школе. 

Предавање „моје тело-уметничко дело“
одржала је мама ученика 4/1

Данијела иванић. 

У свечаној сали наше школе ђаци прваци
присуствовали су врло занимљивом предавању
„Безбедно до школе“, које је за њих припремио
гостујући предавач Миљан Војиновић, радник
ЈКП Паркинг сервирса. Кроз примере из сва-
кодневног живота деца су усвојила основе
безбедности на путу од куће до школе. Уједно
су се и забавили, певајући песму „Ђаци вас
моле успорите поред школе!“ На крају пре-
давања добили су поклоне којима су се обра-
довали – бојанку са мотивима града Београда
и светлоодбојни жути прслук са којим ће на
путу до школе бити уочљивији, а самим тим
и безбеднији.  

За наставнике школе одржана су два семина-
ра-„Медијација као метод превенције и решавања
сукоба у школи“ и „Office 365“. У новембру на
Наставничком већу гости су нам били стручњаци
из МУП-а који су одржали предавање о наркома-
нији, а родитељ др Јелена Радованов Кирћански
упознала је наставнике са новим Правилником о
поступању установе у случајевима дискриминације
деце, као и у случајевима насиља. Веома запажено
предавање на исту тему одржала је и родитељима
на Савету родитеља.

Час музичке културе одржао је професор му-
зичке културе Љубиша Јовановић, отац ученице
Аје Јовановић 2/3. Деца су имала прилику да
упознају флауту и фрулу и да науче из којих се
делова састоји флаута и како се производи звук.
Притом су уживали у идиличним тоновима ова
два инструмента.

Мјузикл о вршњачком насиљу „Речи од ка-
мена“ за ученике петог разреда одигран је у
нашој школи. 

Ученици одељења 3/6 су са родитељима, у
свечаном новогодишњем  амбијенту учионице,
гледали пројекцију филма „Последња трка",
након које су своје утиске, емоције и запажања
поделили  са писцем сценарија, господином
Верославом Ранчићем, главним јунаком из фил-
ма, Владимиром Буљаном и инструктором
јахања Коњички клуба „Полицајац“, Радишом
Мишићем. 

Министарство унутрашњих послова и Ми-
нистарство просвете, науке и технолошког раз-
воја и у школској 2018/2019. години реализовали
су програм Основи безбедности деце са циљем
подизања безбедносне културе ученика. Ученици
првог, четвртог и шестог разреда имали су при-
лику да једном месечно слушају занимљива
предавања, поткрепљена примерима из живота,
као и да активно учествују својим питањима и
коментарима. Теме су биле разноврсне и актуелне
– без бедност у саобраћају, насиље, превенција
наркоманије, безбедно коришћење интернета и
друштвених мрежа и заштита од пожара и при-
родних непогода. Ученици свих одељења петог,
седмог и осмог разреда одслушали су по једно
предавање стручњака из МУП-а на тему без-
бедности. 
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Угледни час „Сви смо ми помало хемичари“
одржао је наставник Милош Козић у одељењима
2/1 и 2/4. Садржај и начин рада су, уз помоћ
учитељица Сање Сворцан Поповић и Иване Го-
луб, прилагођени узрасту ученика, чиме су при-
добијене њихова пажња и симпатија. Да су мали
радозналци били задовољни, потврђују и осмеси
на њиховим лицима, многобројна питања која
су постављали, жеља да самостално изводе екс-
перименте, као и нада да ће се овакав час поно-
вити. Поред проширивања знања о занимању
хемичара и циклусу кружења воде у природи,
овај час је значајан и због тога што је ослободио
ученике страхова које имају од предмета хемије
и пре него што се са њим упознају.

Одељење 1/6 са учитељицом Драганом
Ћурчић пријавило се на конкурс СББ фон-
дације „Не прљај, немаш изговор“. Заједно
са својим родитељима вредно су радили на
уређивању дворишта испред њихове учио-
нице.

ВЕРОНАУКА
На Велику суботу, 27. априла 2019. године,

одржано је саборно, односно заједничко крштење
ученика који похађају верску наставу, а нису
били крштени. Крштење је обављено у Цркви
Светог архангела Гаврила у Хумској улици. Из
наше школе крштено је осморо деце.  

На традиционалној хуманитарној изложби
„Најлепше осликано васкршње јаје“, коју орга-
низује Општина Чукарица, 24. априла учествовало
је око сто ученика наше школе. Ученици су, уз
инструкције вероучитеља, осликали дрвена јаја
хришћанским мотивима. Прву на-
граду освојила је ученица Алек-
сандра Војиновић 8/2, док су уче-
нице Анђелка Лукић 3/4 и Ленка
Димитријеввић 2/7 освојиле друго
место. 

Седамнаесторо ученика 7. и
8. разреда и наставнице ликовне
културе и верске наставе прису-
ствовали су предавању поводом
800 година самосталности српске
цркве у Дечјем културном центру.
Предавање под називом „Законо-
правило Светог Саве“ одржао је
историчар уметности Душан Ми-
ловановић, а кратак музички програм етному-
зиколог Милош Николић.

Традиционални Литургијски фестивал одржан
је у Вазнесењској цркви у Жаркову, у коме је
учествовало око педесет ученика четвртог, петог
и шестог разреда наше школе. Након литургије,
на којој су се ученици причестили, одржан је
културно-уметнички програм. Деца су у порти
цркве уживала у дружењу и разним спортским
активностима.

2/1

2/3 – Радионица са
родитељима
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Е Одељење 4/2 је у де-
цембру у оквиру ликовне
радионице припремило
новогодишњу продајну изложбу. Помоћ у креа-
тивном изражавању пружила нам је мајка њихове
другарице Маријана Ђоревић. Научили су нову
технику осликавања стакла, декупаж, којом су
израдили украсне тегле и новогодишње честитке. 

На часу ликовне културе ученици 4/2 и 4/6
упознали су се са техникама из области вајарства
– клесањем и поступком 3Д обликовања жице
из чега су проистекли њихови занимљиви и
аутентични радови. Својим вредним ручицама
произвели су круне од лако савитљиве бакарне

жице, а свака је била по-
себна, са љубављу на-
прављена. Такође, по-

ступком клесања глицеринског сапуна, који
својим сјајем и бојама подсећа на драго камење,
израђени су драгуљи различитих боја, величина
и облика. Радови ученика нису служили само
као експонати, већ је успостављена корелација
са наставом српског језика, где су круне иско-
ришћене као део костима ученика у извођењу
драмског текста Лепотица и звер. Ученици су
уживали у својим улогама и осећали се као у
бајци, попут правих принчева и принцез.

К. Ћ.

2/6

3/5

Ученици 1/3 имали су прилику да се на по-
четку њихове прве школске године кроз радио-
ницу „Ми смо 1/3 – свако се лако уклопи“ упоз-
нају и сазнају више о својим новим другарима. 

Омиљена лекција из народне традиције, не
само због приче како хлеб настаје, ученицима
одељења 3/5 свакако је била Пекар, јер су,  уз
помоћ својих мама и бака, показали умеће у
прављењу финих ђаконија од слатког и сланог
теста. Након прављења и украшавања изложбених
тезги, на којима су се нашле чак и вагице за ме-
рење, али и сок, јогурт и  лимунада, прионуло
се на размену и дегустацију финих, мирисних
пецива. 

1/3

А. Блажић, А.
Микић, Н.

Крстонијевић –
Дисање

4/2

3/1 – Радионица на часу народне традиције
Шеширџије

У склопу тематског планирања на тему
„Празници“ ученици 2/6  учитељице Јелене
Вучковић одржали су ликовну радионицу. У
сарадњи са родитељима правили су нового-
дишње украсе које су продавали на нового-
дишњем базару, организованом у нашој школи.
Ученици су овом приликом показали своје
стваралачко умеће, креативност и машту.
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Данас, у времену екрана, апликација и ажурирања,
ми као индивидуалци у чијим рукама лежи будућност
ове земље, губимо способност да исказујемо љубав
речима, умом и делима. Стилови живота нас раз-
двајају и у банкама добрих дела дан за даном по-
већавају наше дугове.

У нашем друштву постоји
мноштво слојева. Људи се деле
по богатству, имовини и угледно-
сти. Дискриминација је постала
неизбежна појава. Трендови пишу
животне приче и диктирају ток
наше судбине. Посед новца је по-
стао важнији од поседа здравог
разума и доброте.

Просјак. Седи на хладној улици.
Живот је провео мирно, све док није отишао у
војску и изгубио ногу у рату. Инвалид је на рачун
независности и мира своје земље. Оно мало што
скупи, даје цркви и моли се за боље дане. Поздравља
пролазнике, дели комплименте и упућује осмехе.
Међутим, нема ништа материјално и то га ставља
на само дно друштвене лествице. Често му у сну

украду новчаник, претуку га и оду без гласа.
Дилер дроге. Продаје смрт у кесици. Иде против

закона. Вероватно живи у некој раскошној кући.
Плива у новцу. Сматра себе битним. Ствара завис-
нике. Свесно уништава животе и опуштено живи

са тим. Када не добије сав новац,
јури, уцењује, туче. Живи апсо-
лутно лагодан живот.

Живот је један огроман конт-
раст. Радиш и трудуш се, не до-
бијаш ништа. Играш на превару
и живиш лаж препуњену одглум-
љеном срећом. Због тога мислим
да нам живот не враћа оно што
ми другима дајемо. То је услов-

љено нашим друштвом, које је
оскрнавило праве људске вредности.   

Животна рачуница никада није праведна. У нади
да га отплатите, ове Нове године уместо новог те-
лефона у кутији са великом машном, поклоните
поглед. Реч. Додир. Загрљај. Будите људи. Можда
вас судбина награди. Сви имамо онај дуг у банци
добрих дела. Ивана Јовановић 8/6  

@ivot nam vra}a ono {to mi drugima dajemo Дечји савез града врања и клуб младих Уметника „54“ поводом Дана жена и ове године
расписали су традиционални литерарни и ликовни конкурс „Најлепша мама на свету – моја

мама“. Лариса каблар 6/4 освојила је друго место у категорији од петог до осмог разреда.

Najlep{a mama na svetu – moja mama
У мом животу моја мама има више улога. Она

је педагог, психолог, туристички водич, фитнес-
инструктор, модни гуру и још понешто. Добар је
саговорник. Некада наши дугачки разговори пређу
у праву дискусију. Своје аргументе ће у жару по-
ткрепити подацима из разних књига и са интер-
нета.

Са својом мамом се увек опустим и будем оно
што јесам. Са њом нисам укочена, нити стидљива
као са неким другим особама. Слободна сам и на-
смејана. Када сам била мала, мама ме је успављивала,
читајући ми најлепше бајке, а сада пред спавање
причамо о догађајима који су обележили наш дан.

Волим наша путовања. Колико нам могућности
дозвољавају, посећујемо занимљива  и историјски
значајна места и тада са усхићењем моја мама
прича најлепше приче. Када смо на мору, она скаче
у воду, прави колутове, рони дубоко и постаје веће

дете него што сам ја. Свако наше путовање је нова
пустоловина, пуна догађаја које је после тешко
препричати, јер су испуњена невероватним дога-
ђајима и детаљима.

Ако доживим неки неуспех, моја мама каже да
је то пут до успеха. Помаже ми да превазиђем по-
тешкоће које ме понекад задесе. У свему види
нешто позитивно, а у сваком човеку само оно лепо.
Она је моја подршка. Њене лепе, зелене очи некад
се претворе у две танке линије и тада знам да сам
нешто забрљала. Али, када
се њене ружичасте усне из-
дуже и открију осмех, ужи-
вам у милини тренутка!

Некад није концентри-
сана и лети у својим мис-
лима, па заборави да је ста-
вила ручак на шпорет. У
таквим ситуацијама увек је
ведра и каже: „Ми волимо
запечено!“. Моја мама и ја
се ретко свађамо. Када нам
се деси да укрстимо прејаке
речи, на крају се увек по-
миримо. Буде нам жао што смо призвале сузе на
наша лица. Некада ми се чини да смо повезане не-
видљивом нити. Понекад нисам сигурна у себе,
тада се присетим њених речи и одлучно кренем на-
пред. Дешава се да посустанем и да ми је тешко да
нешто урадим, тада се сетим њеног уморног лица
и упорности да неки посао заврши. По завршетку
сваког посла, награди ме широким осмехом који
ми обасја дан.

Непознати људи које срећемо говоре нам да
личимо. За мене је то највећи комплимент. Радосна
сам што, поред унутрашње, носим и њену спољашњу
лепоту. Наша заједничка интересовања одводе нас
у свет маште. Као такав тим, незаустављиве смо и
пребродићемо сваку препреку. Наша љубав је без-
гранична!

Моја мама се пожртвовано брине о породици и
пуно ради на послу и због тога нема времена за
себе. Када има пуно обавеза и лети са једног посла
на други, из једне обавезе у другу, гледајући да ли
смо појели довољно воћа и поврћа и да ли смо
чисти и уредни, каже да је то само фаза, креативни
хаос. Дешава се да на неки важан догађај оде без
фризуре, ненашминкана, помало неуредна и сва
хаотична. Али, баш таква, она је за мене најлепша
мама на свету – моја мама.

PORODI^NI OSKAR

На периферији великог града,
у дугачкој улици јабланова,
са леве стране, поред пута,
кућа је бела, Јованова.

Наизглед тиха и сасвим мирна,
крије у себи позориште.
Пет глумаца сваког дана
нове комаде неуморно пише.

Свако главну улогу има
и свако је публика сваком.
Представе почињу раном зором,
али се не завршавају мраком.

До дубоко у ноћ
још се понеки глумац одазове,
а они што су посустали,
спокојно сањају победе нове.

Репертоар је разноврстан –
комедије, мјузикли и драме.
Али када је неко тужан,
има за утеху нечије раме.

Нас петоро делимо бину,
пет је за мене свети број.
Али је породични оскар за глуму
свакога дана само мој.

Јован томић VII3

STARI DNEVNIK
Драги Дневниче, 
Још дан-два и одселићеш се у историју. Неће бити кафе која

те може потопити, ни мрља од црвеног лака за нокте и мастиљавих
јагодица. Више никад се други неће уписивати у моју рубрику
часа, случајно.

Изаћи ће из моде рефлексна вежба истезања преко клупе и
завиривања преко рамена. Нећеш више нестајати из зборнице у
трену кад ми највише требаш, нити ћу стрепети да ниси остао
на катедри без надзора (мојом непажњом). Неће бити забуне
због нечитког рукописа, ни мањка оловака, гумица и патрона.
Ти си само повезана хрпа папира са административним ореолом.
Од почетка школских бележења терет си, овако или онако, и
нама и ученицима. 

Биће необична ситна промена навика, за којом кад се одселиш,
престаје и потреба, необичније од тога што ми баш тебе у
рукама нема. У књижарама ћу куповати само књиге, док и оне
не застаре. Носићу мање и лакше торбе без тебе у дроњцима.
Елегантно и празних руку ићи ћу на час. 

Матори мој Дневниче, то ти је живот. Док тебе испраћам у
пензију, моја је још далеко. У твоје име и име новог админи-
стративног намета, маше ти твоја професорка
и наздравља!

Добро дошао ми, есДневниче!
Фебруар, 2019.                                       М.С. 

ODA DNEVNIKU

Драги дневниче,
Хвала ти за све године, дане и сате,
Твоји те наставници у пензију прате,
Хвала ти за стране и рубрике разне,
Што писасмо по њима похвале и казне.

Чувај нам оцене и понеке грешке,
Изостанке,  напомене,  записнике тешке.
Опрости, некад смо те бацали по столу,
Извини на нанетом ти болу.

Писали, брисали, коректором кречили,
Да би наше пропусте тако мало спречили.
Некад си нам био подметач за писање,
Некад лепеза за лакше дисање.

Често смо тобом деци претили,
Али никад ти се нисмо ни за шта светили.
Пратио си наше бриге и дилеме,
Памтио све претходне и наредне теме.

Дође ново време електронских чуда, 
Компјутери и таблети по школи су свуда.
Дисплеји, програми, креће права бура,
Уместо оловке ради тастатура.

Што се мора тешко није,
Сад дневике пасворд крије.
А ти одмарај у подруму школе,
Твоји  те наставници  још увек воле.

С.Т.

електронски дневник у нашој школи уведен је од почетка другог
полугодишта. Школски координатори, помоћник директора Весна
Марковић и педагог школе сања томановић, формирале су базу за
електронски дневник и одржале обуке за све запослене. Школа је у
том периоду упоредо набављала компјутере и лаптопове како би
свака учионица имала услове за коришћење електронског дневника.
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SOBA BEZ KWIGE JE
KAO TELO BEZ DU[E

Цицерпон
Шминка за унутрашњу лепоту налази се у библиотеци, души

школе, месту где се проводи време, чита, разговара о прочитаном,
месту сусрета и дружења. Побећи од свакодневних обавеза и
дужности, отиснути се у свет снова, маште, у авантуру – то је оно
што деца желе. У машти, свако може постати оно што хоће и
остварити оно што жели, те је оправдана мисао да је књига
јединствена, преносива магија. О дечјим жељама написане су мно-
гобројне књиге, јер су и писци, из потребе да упознају и разумеју
децу, склони маштању. Љубав према деци и љубав према књигама
претварају обичну библиотеку у оазу среће и креативности. 

У библиотеку ученици-вредни, добри и посвећени – долазе како
би учествовали и у ваннаставним активностима. Припремају се за
такмичења, праве паное, улепшавају простор.

Министарство просвете нас је и ове године обрадовало и по -
клонило средства за куповину књига и тиме обогатило наш библио-
течки фонд – за 40.000 динара купљено је 100 књига, на поклон смо
добили и 52 књиге издавачке куће Завод за уџбенике. Посећен је и
Сајам књига и од школских средстава купљено 70 књига. Библиотеку
су нам улепшале и поклоњене књиге ученика и наставника.

Књига вам поручује – будите добри пријатељи, дарујте осмех,
топлу реч, загрљај, љубав, читајте, јер у свакој књизи можете нешто
добро наћи.

У сарадњи са Културним цент-
ром Чукарица ученици наше шко-
ле учествовали су у програму „Чи-
талчка значка“ у оквиру пројекта
Моје наслеђе, које укључује Чи-
талачку значку, Културу говора,
Неговање ћирилице и Беседништ-
во. Почетак пројекта званично је
представљен 7. новембра 2018.
године, када је КЦЧ обележио
два значајна датума – Дан рођења
Вука Стефановића Ка-
раџића и Дан просвет-
них радника, и том при-
ликом деца су одгледала
представу Вукова азбука.
Сваког месеца биле су
организоване књижевне
радионице на којима се
разговарало о омиљеним
књигама и писцима, о
томе зашто се књиге
воле и доживљавају као
најбољи пријатељи, о
њиховом настанку и из-
ради. Ученици су упо-
знати са основним веш-
тинама лепог и правил-
ног говора, усмене комуникације
и јавног наступа. Имали су пре-
лике да виде и како од покретне
слике настаје прича. Рад, посвеће-
ност и пажња ученика учинили
су радионице изузетно успешним
и корисним. Малишани су одла-
зили задовољни, пуни нових са-
знања, оплемењени. У њиховим
срцима распламсала се љубав пре-

ма читању – радњи корисној и
забавној, леку против досаде, пу-
товању кроз измаштане светове.  

Остварена је и сарадња са дру-
гим библиотекама, те су неки уче-
ници наше школе од трећег до
осмог разреда посетили Дечје оде-
љење Библиотеке града Београда
„Чика Јова Змај“. По снегу и хлад-
ноћи кренули су ведри, насмејани
и расположени. Једва су чекали

да стигну, а тамо – топло и срдачно
дочекани. Поред читања мудрих
мисли писаца и научника које су
подстакле ученике на разговор о
омиљеним књигама, књижевним
јунацима и њиховим авантурама,
осмишљено је и погађање књи-
жевних дела на основу илустра-
ција. На крају су се сви забавили,
и нешто ново научили, кроз квиз

У књизи је решење. Деца су ужи-
вала, имала прилику да изразе
себе, покажу своја знања и љубав
према књигама и читању и тако
на леп начин представе нашу шко-
лу. Ово књижевно дружење забе-
лежиле су камере емисије „Водич
за родитеље“. 

У мају неколико ученица ше-
стог и седмог разреда са својом
наставницом српског језика и књи-

жевности Тијаном Ву-
чић и библиотекарком
Иваном Настић посети-
ле су Дечју библиотеку
„Чика Јова Змај“ у Змај
Јовиној улици, где су
присуствовале књижев-
ној радионици коју је
водила представница
Издавачке куће Propolis
Books. Разговарало се
о најновијој књизи „Ро-
ђена под срећном звез-
дом“ Холи Смејл, бри-
танске ауторке, омиљене
међу тинејџерима, што
је отворило бројна пи-

тања и подстакло нас на размиш-
љање о актуелним темама - колико
су млади присутни на друштвеним
мрежама, да ли је то болест за-
висности или не, каква је понуда
садржаја у реалном свету, а каква
у виртуелном. Ученице су биле
сјајне и сви смо уживали у њиховој
начитаности, речитости и памет-
ним одговорима.

IN MEMORIAM
Биле су нам драге, а сада их

више нема. Нажалост, напустиле
су нас наставница српског језика
Вера Петровић и теткица Анђелка
Радосављевић. Увек ћемо их се
сећати са поштовањем.

Qubav prema kwigama za primer

Da li je to

Да ли је то шум брезе,
Што се увече увуче у дом попут неке језе?

Да ли су то весели таласи
Којима плове аласи?

Да ли је то узбуркана крв
што кроз мене тече и шушти,

што сва осећања тако лако ољушти?
Сваке ноћи то ме буни

Шта се дешава, ко покушава да ме узјогуни?
Или ипак то само моја машта

Опет ради свашта,
Остварује моје снове

Које моје срце покушава да дозове.

ZBIRKA POEZIJE
„ZALIV BREZE“

Ученица наше школе Ања
Бабић (7/3) написала је своју
прву збирку поезије. Ања
објашњава да воли заливе, а
живи у улици Бреза, те је та
два спојила и добила Залив
брезе. Циљ јој је био да споји
неспојиво и покаже како је све
могуће. Збирка је духовита и испуњена прелепим
цртежима, описом пролећа, природе, жељама и
сновима  који осликавају веселу душу наше
младе ауторке. У песмама преовладава мотив
родног краја – Церака и паркића за који је везују
најлепше успомене из детињства.

Богдан
Станојевић 5/5

Дуња
кокотовић 3/5

марија
милетић 2/4

Хуманитарне акције
Одељење 2/7 учествовало

је у хуманитарној акцији „Помоћ
другу“, коју је организовала њи-
хова учитељица Весна Огња-
новић. Акцију прикупљања
средстава за помоћ другу који
се налази у тешкој материјалној
ситуацији спровели су и ученици
5/5 са одељењским старешином
Весном Игњатовић, те су сту-
пили у контакт и са Фондацијом
„Снежана и Владе Дивац“ која
је донирала помоћ у храни и
средствима за хигијену, а дого-
ворено је и  реновирање и опре-
мање стана. 

Ученици четвртог разреда
учествовали су у акцији „Чеп
за осмех“.
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Рад подмлатка
Црвеног крста

Наша школа учествовала
је у традиционалној манифе-
стацији Црвеног крста Трка
за срећније детињство, која
је одржана у октобру на Ат-
летском стадиону у Кошут-
њаку. Прикупљено је 20 000,00
динара од картица за учешће
на трци.

У акцији „Један пакетић,
много љубави“, која је орга-
низована пред Нову годину
сакупљено је преко двеста
пакетића за децу из социјално
угрожених породица Чукари-
це, а успешно је реализована
и акција „Чепом до осмеха“.

Najboqi ~itaoci

На наградном конкурсу „То је био распуст“, Издавачке куће
„Лагуна“, стрип Страхињe Бабићa 8/7 освојио је прву награду.Б
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