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РЕЧ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
ОШ „Уједињене нације“ поносно носи име
најважније светске организације коју чине 193
земље чланице. Наша школа је једина која је
сада већ давне 1985. године у тадашњој Југославији носила ово име, а и сада је у Србији
једина са тим именом.
Али, нисмо ми препознатљиви само по имену,
већ и по успешним ученицима и по квалитетном
наставничком кадру. Не могу а да не поменем
бившег директора школе, Јанка Ћупину, који је
био директор школе у континуитету пуних
18 година и који је својим радом изузетно допринео угледу школе. Мени ћете опростити
субјективни став према школи, јер је моје
прво и једино радно место везано за ову школу
од приправничких дана као наставника физике,
па ево и до тренутног места директора.
Цела претходна година је била у знаку обележавања великог јубилеја школе – 30 година
од оснивања. Потрудили смо се да је обележимо
ретроспективном изложбом у холу школе, филмом о школи који је премијерно приказан у Културном центру Чукарица, разним приредбама,
а били смо и домаћини програма „За бољи свет"
у оквиру којег нас је посетила госпођа Ирена
Војачкова Солорано, координатор Тима УН,
уједно и највиши представник УН који ради у
нашој земљи.
Веома сам поносна на цео колектив, на њихов
професионални однос према наставничком позиву
и на успехе које постижу заједно са својим уче-

ницима о чему и говори
садржај овог школског часописа. Такође сам поносна и на ненаставно особље, рачуноводство, секретаријат, стручне сараднике, теткице и домаре који доприносе успешном деловању школе.
Велика пажња се посвећује стручном усавршавању наставника који су кроз разне семинаре,
радионице, трибине и предавања применили
нова знања и вештине и свакако допринели побољшању квалитета наставе. Школа улаже и
значајна материјална средства за набавку нових
наставних средстава и у побољшање материјално техничких услова рада, како би боравак
ученика и запослених био што пријатнији.
А ми у школи, заједно са родитељима, радимо
најважнији посао на свету - васпитање и образовање деце. Покушавамо да ове наше мале
људе изведемо на прави жовотни пут, а тај
посао није ни мало лак. Трудимо се да им тешко
буде мање тешко, да им лепо буде лепше, и успевамо, јер смо школу учинили сигурним местом
њиховог детињства. А да је то тако, потврђује
се и чињеницом да су многи бивши ученици су
сада у улози предавача, или улози родитеља и
да радо учествују у свим активностима и доприносе угледу школе.
Весна Радовановић Пеневски
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Сваке године све је више
ученика у продуженом боравку. Учитељи их уводе у свет
учења, лепоте, свет у коме

могу да задовоље своју радозналост, да маштају и да се
играју. Пажљиво изабраним
активностима подстичемо

марљивост и жељу да овладају
знањем. Кроз свакодневно
дружење и упознавање
вршњака учимо их и да упознају себе. Радујемо се, играмо,
тугујемо, понекад и љутимо.
За кратко. У боравку ђаци заиста увиђају да пажњом и радом могу освојити и оно што
изгледа тешко, огромно, недостижно. Сваки нови успех
доноси радост и сазнање да
се у школи и животу мора савладати много непознатога.
У боравку се формира и
убеђење да рад и испуњавање
обавеза значе велику личну
победу и срећу.
В.О.

NOVA GENERACIJA

Било је некако другачије.
Иста осећања-радост, збуњеност, необично узбуђење,
необјашњива топлина, а опет
различита, јединствена импресија, несвакидашњи доживљај.
Читава породица и мали људи
– првачићи, окружени старијим друговима који их својом
песмом, игром, широким
осмехом примају у своје
друштво. За који сат и они ће
постати део храма знања и
правог пријатељства. Све је
свечано - од одеће до атмо-

сфере. Дотеране су, наравно,
и учитељице. Примају нову
генерацију малих зналацарадозналаца. Требаће пуно
стрпљења, љубави, а оне то
имају у изобиљу. Малене
душице брзо ће научити нова
правила, усвојити потребно
знање. Припремали су их
њихови родитељи, одавно и
брижно. И њихови најближи,
баке и деке, и њихове
учитељице у вртићу.

Свакако ће нове учитељице
(Тања Пешић, Мара Новаковић, Драгана Јевремовић,
Љиљана Главоњић, Љиљана
Праизовић, Наташа Чолић и
учитељ Предраг Шућур) знати
то да награде, да им одагнају
стрепњу, да им пруже љубав
и разумевање, улију самопоуздање, поуче их свим тако
важним стварима. А они ће
узвратити љубављу и знањем.
С.И.

Дан шале, 1. април,
ученици 1/2, 4, 6 обележили
су маскенбалом. У школи, а
и улицама Церака и
Видиковца прошетале су
пролећне виле и вештице,
чаробњаци, принцезе,
Снежана, манекенке, а и
фудбалери, кувари, каубоји...

Посета будућих првака и њихових родитеља
Наша школа је у марту отворила своја
врата будућим ђацима првацима и њиховим
родитељима. Радознале и веселе будуће ђаке
дочекале су учитељице, директор школе и
психолошко-педагошка служба и упознали
их са школским простором и начином рада у
школи.

Родитељи су добили одговоре на сва
питања која су их занимала у вези са будућим
школским животом њихових малишана и
упознали се са начином организације школе.
Атмосфера је била дивна, деца су се сликала
са својим родитељима у холу школе, уживала у
музици не скривајући узбуђење од новог
окружења и присуства будућих учитељица.
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Поводом обележавања 70-годишњице
оснивања УН (26. јун 1945. на Конференцији у
Сан Франциску), а и 30-годишњице рада наше
школе, својом посетом указала нам је част
Ирина Војачкова Солорано, координатор Тима
УН и највиши представник УН који ради у
нашој земљи. У дворишту школе у знак сећања
засадила је дрво мира.
Ученици и наставници наше школе као
домаћини програма „За бољи свет“ организовали
су свечану приредбу коју су водиле Исидора
Гајић и Теодора Христов 6/6, а све присутне
песмама о УН, Београду, разгалио је хор
наставнице Гордане Милин. Посебно
одушевљење изазвала је игра ученика 2/6
учитељице Драгане Ћурчић,
а рођенданска торта пријала
је свима.
На свечаности госпођа
Солорано, Милорад Кондић,
председник Удружења за УН
Србије, Биљана Вукосављевић, директорка Удружења
за УН и представник Теленора,
доделили су награде за
ликовне и литерарне радове
у категорији основних,
средњих школа и студената
из целе земље на тему:
„Уједињене нације какве желим“. Гости су нам
дошли из Крагујевца, Ваљева, Врњачке Бање,
Сопота, Пирота.
У једном од награђених радова у поруци
секретару УН говори се о реци избеглица из
ратом захваћених подручја: „Побегли су од рата,
беде, зла. Тихи су, мирни, као да нешто чекају.
И одрасли и деца. Како време одмиче, бива ми
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све хладније, ипак је јутро. Једна девојчица
седа тик уз мене. Приметила је како загревам
своје руке које су хладне. Пружила ми је руку.
Мислила сам да жели да се упозна са мном.
Пружам јој руку и изговарам своје име. Гледа
ме и ћути. Узима моје руке и греје их. Њена
намера није била да се само упозна и изговори
своје име, желела је да ме угреје. Трља моје
руке и греје ме, та девојчица која спава на
земљи, у шатору, која не зна шта ће јести данас,
која чека маму и тату, не знајући да ли ће се
икада вратити.
Руке су ми сада
Удружење за Уједињене нације Србије
топле, лако пишу. Ово
организовало је стручну посету
је била порука избегле
Главном седишту УН у Њујорку у
девојчице,
Вама,
периоду од 17. до 24. маја. Чланови
Удружења су и наши садашњи и бивши Генерални секретару.
Пружите им руке, не
ученици, Анастасија Новковић 7/4,
да им чујемо имена,
Марко Ненадовић 7/2, Теодора
већ да им дотакнемо и
Новковић и Сара Ненадовић.
угрејемо душе. Да
Том приликом су посетили Сталну
мисију Србије при УН, Главно седиште угрејемо руке једни
другима, лакше ћемо
УН и Светску федерацију
писати, лакше читати
УН у Њујорку.
сва дата обећања.“

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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Тридесет година рада школе
прослављено је на посебно свечан
начин. Цела недеља била је недеља
разних активности посвећена
великом јубилеју: изложбе
ликовних и литерарних радова,
тематска изложба фотографија од
почетка рада школе до данас,
спортске активности ученика и наставника. У КЦ
„Чукарица“ 26.10. приказан
је филм о школи који је
осмислила Сања Томановић, педагог, уз помоћ
наставника музичке културе Слободана Станковића, многих ученика и
наставника, бивших ученика школе, садашњих прослављених спортиста, а и учитеља и
наставника који су поново у својој
школи, овога пута као предавачи.
Филм су монтирали ђачки родитељи Сања и Влада Новаковић.
Лепо је било чути сећања, утиске
сваког понаособ. Њихове поруке
разнежиле су сваког слушаоца.
Била су посебно занимљива и деца,

наши ученици, који су слушаоцима
преносили мисли пуне надахнућа
и љубави. Све је били прожето и
емоцијама које је сигурно осетио
и сваки учесник и сваки слушалац.
После филма посебну пажњу
привукла је представа „Аутобиографија“ Б. Нушића у режији
наставница српског
Радмиле Симијоновић и
Марине Стојановић.
Осмишљено изванредно,
каква је била и глума
наших ученика, као и
хор наставнице Гордане
Милин и плесне тачке
ученика 2/6 учитељице
Драгана Ћурчић. Сви су
били пуни лепих, пријатних
утисака.
Филм је неколико пута приказиван и ученицима, а представа
је поново изведена 29. и 30.10. за
млађе и старије разреде.
Награђени су и најбољи
ликовни радови Дуње Драгићевић
3/4 и Теодоре Матић 6/1 као и
литерарни рад Наталије Томић 5/7

који је одраз правог насмејаног
детињства, а његове поруке, оне
старије, враћају у распеване и
обешењачке, несташне школске
дане.
С.И.

IZ [KOLSKOG DVORI[TA

Када се приближавате нашем
школском дворишту, прво зачујете
галаму. Из те галаме издвоје се два
или три најјача гласа. Углавном
исти... Затим приметите ужурбано
шаренило јакни. Одређеног правца
ни смера нема. Посматрач би
помислио да је неко дао знак за узбуну. Тек на крају
приметите и лица. Поједина су насмејана, поједина
развучена у гримасу, поједина квасе сузе... Али, те
сузе трају само неколико секунди. Брзо их замени
осмех. И тако сваки дан...
Седим на клупи у школском дворишту, испред
улаза у моју школу. Осим нас, деце, прође и понеки
родитељ и наставник. Корак им је тежак, лица
замишљена и забринута. Осмехну се благо у знак
поздрава, а погледом траже познато дете. А ми,
деца, често то и видимо... Можда треба да измамимо
њихова сећања на школске дане и школско двориште...

Драги наставници и родитељи,
Да ли сте заборавили како сте ви кришом гледали
своје симпатије и како срце закуца када вам се
погледи сретну? Да ли сте заборавили како је сладак
сендвич подељен са другарицом? Да ли сте
заборавили како се стрепи пред писмени или
испитивање? А да ли се сећате како одахнете када
чујете звоно за крај часа? Да ли се сећате колико су
битне поруке на папирићима које лете између клупа?
Да ли се сећате како су велике тајне које се шапућу
на овој истој клупи?
Драги наставници,
У своје име и име деце која сада проводе време у
школском дворишту, молим вас, понекада заборавите
да звоните за почетак часа. Нека понекад одмор
траје неколико секунди дуже. Тим секундама ткамо
наше детињство и лепе успомене из школског
дворишта.
Наталија Томић 5/7
ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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QUBAV DAJE DU[U
SVEMU ^EGA SE DOTAKNE
Одељења 2/5, 3/1,3,5 и 4/1,3,5 одржала су приредбе
поводом школске славе, Светог Саве. Радом, трудом
и огромном жељом, успели су да кроз песме, рецитале
и драмске текстове пренесу део мисли и дух времена
у коме је Свети Сава живео. Ученици су још једном
показали да су сјајни у приказивању слика из народног
живота, да воле народну традицију и народне обичаје.
Топлина и вредност речи Светог Саве остала је као
печат у срцима свих присутних!

SVETI SAVA - DO[AO JE I ISPUNIO NAM SRCA

Стојим тако у манастиру Милешева и гледам те, Свети Саво.
Уживам у слици данас и замишљам како је то дружење са тобом
некад било.
Одрасли смо заједно, ти, млади кнежевић, и ја, писарев син.
Обојицу су нас учили да пишемо,
прво штапом по сувој, рашкој
земљи а онда и тупим пером по
грубом папиру. Ишло је лакше
него витешке игре са Вуканом
и Стефаном. Растко, сећам се
кишних ноћи које проводисмо
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читајући и сунчаних дана играјући се у дворском дворишту.
Немерљива љубав твоја беше
према духовном, према Свевишњем коме си се и предао онда
када се пред тобом отворише
тешка манастирска врата. Мирио
си своју браћу, помагао убоге,
учио неписмене и узвраћао љубав родитељима. Градио си цркве
и школе и учио Србе да се Богу
моле. Уживао сам у сваком тренутку проведеном са тобом. Због
твојих добрих дела и поука

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“

упућеног неуком народу прогласише те људи за свеца. Твојим
именом назваше извор, места
куда си пролазио, касније школе,
а направише ти и цркве. Приче
и песме посвећене теби још увек
се и пишу и читају.
То је све, драги наш Саво,
мало. Мало за оно пуно што добисмо од тебе. Дао си нам целог
себе. Зато свако дете с најлепшим
цвећем, као даром славе, треба
икону да кити Светитеља Саве.
Лука Николић 4/1

ISPRA]AJ KOLEGA U PENZIJU

Традиционални испраћај пензионера, ове године Видосаве Јовановић Станковић, наставнице
историје, и Бранка Трифуновића, наставника
математике, био је у оквиру свечане прославе
Светог Саве којој је присуствовало око 160

наших радника, пензионера и осталих званица.
Био је то посебно емотиван тренутак - за радост
и сузе. Толико година смо делили заједничке
тренутке. Срећно, драге колеге, уживајте у заслуженој пензији!

ПРИЧА О СВЕТОМ САВИ
Грубим каменом зидан град Рас,
Окружен густом, храставом шумом,
И капијом старом испод две куле,
Дом је дечака са блиставим умом.
У одајама српског дома,
Великог жупана Стевана Немање,
Ана рађа најмлађег сина
Па бело платно спремају жене.
Вукан и Стефан су добили брата
Који ће духовним путем да крене,
Благе нарави често је шапутао:
„Не, световни живот није за мене“.
Побегао је једне ноћи
У манастир Пантелејмон,
Исекао косу, поклонио се олтару,
Стари калуђер је читао молитву
И прекрстио Растка у Саву.
Син великог српског владара
Живео је обичним,
монашким животом,
Сањао је бескрајно море
И како ће, једнога дана,
Стићи до Свете горе.
„Да цео свет човек добије,
а изгуби душу своју,
Која је корист од тога“
Говорио је,
док је обилазио света места
и чинио добра дела многа.
Захвални Растку славимо знање,
Љубав према богу и ближњима,
Моралну чистоту и веру праву.
Да никада то не заборавимо,
Славимо Светог Саву.
Наталија Томић 5/7

PROSLAVA SVETOG SAVE

Уз светосавску химну,
сечење славског колача и
свечану приредбу „Свети
Сава – дошао је и испунио
нам срца“, кроз приче, легенде и предања, обележили
смо Савиндан, школску славу.
Свечани обред резања славског колача и освећења славског жита обавио је свештеник Небојша Милићевић, уз
саслужење ђакона Александра Јовановића, оца Николе
Гаврића и вероучитеља Милоша Виленице. Кумови славе били су породица Новаковић, родитељи ученика 4/7.
Одржана је приредба за ученике млађих и старијих раз-

реда, као и за родитеље, а
припремили су је Марина
Стојановић са Драмском секцијом и ученици четвртог
разреда са својим учитељицама, ученици 2/6, школски
хор. Приказана је и видео
презентација Ане Поповић,
професора историје. У холу
школе организована је изложба ликовних и литерарних
радова наших ученика. Ученици најбољих ликовних радова Тамара Тодоровић 5/5,
Александар Савић 6/4 и Ана
Савић 3/2 и најбољих литерарних радова Наталија Томић 5/7 и Лука Николић 4/1
награђени су књигама.
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KONKURSI

Поводом Светског дана здравља у школи је
расписан литерарни конкурс „Рецепт за добар и
здрав живот“ за ученике наше школе. Пристигао
је велики број изузетно занимљивих и креативних
радова. Жири је посебно био импресиониран чињеницом да наши ученици сматрају да су породица, љубав, здравље и пријатељи најважније
људске вредности, неопходне за добар и здрав
живот. Победници конкурса
су Андреј Јечменица 4/7 и
Ања Бабић 4/3. Награђени
радови:
"Рецепт за добар
и здрав живот“
САСТАВ: Грљење је сасвим природно, органског порекла, природно слатко, не
садржи пестициде, конзерМаша Кужелка
вансе нити вештачке састојке,
1/4, конкурс
Форма идеале за стопостотно је корисно за
најлепшу собу здравље.
ДЕЈСТВО: Грљење је здраво, јача имунитет, омогућује нам здрав сан, да
будемо здравији, лечи депресију, смањује стрес,
даје живот, подмлађује, нема непријатних нуспојава-једном речју чудесан лек. Грљење је практично савршено, нема покретних делова, не троши
батерију, не троши много снаге, ствара енергију,
не гоји, не загађује околину, не захтева месечну
кирију и осигурање, не може се украсти и не
Поводом Међународног
дана деце на ликовном
конкурсу „Круг
пријатељства“ Теодора
Царевић 2/4 освојила је
прво место у конкуренцији
преко 700 ученика.

МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС
„ПОРОДИЦА“

На Mеђународни конкурс на тему „Породица“,
који су расписали Светосавско звонце и Српско
одељење Међународног фонда јединства православних народа из Москве, стигло је 1278 радова
из Русије, Канаде, Америке, Словеније, Мађарске,
Црне Горе, Федерације БиХ и Србије.
Ученице наставнице ликовне културе Славице
Тодорић, освојиле су вредне награде – Теодора
Матић, 6/1-другу награду и Марија Макојевић,
6/4 – трећу награду.
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Ученици наше школе и стоматолошка
служба која ради при нашој школи присуствовали су свечаној додели награда на
конкурсу „Осмехни се здраво“ која је обележена у ОШ "Јосиф Панчић" поводом 40 година постојања стоматолошке ординације. За литерарни рад награде су освојили
наши ученици Јован Томић, 4/3-прво место,
Немања Ђурђев, 4/5-друго и Наталија Томић, 5/7-треће место, а за ликовни рад Владимира Корнејћук, 4/3-треће место.
подлеже порезу. Свакако се у потпуности враћа.
ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН ПРИМЕНЕ: Потребна
су нам четири грљења да бисмо се одржали и
дванаест да бисмо се развијали. Свако од нас је
анђео са једним крилом и можемо да летимо
само ако се загрлимо.
Андреј Јечменица
"Рецепт за добар и здрав живот“
ПОТРЕБНО: 200 г среће, 30 г јутарњег расположења, 450 г љубави према породици и пријатељима, 100 г опраштања, 200 г бављења спортским
активностима, 350 г дружења, 150 г учења и
труда, 50 г одмора, 70 г правилне исхране, 1 г
слаткиша. Овај рецепт треба конзумирати сваког
дана са породицом, а током школе са пријатељима.
Уколико рецепт не делује додати 300 г позитивне
енергије.
Ања Бабић

^AROLIJA U [KOLI

Нова година и Божић, омиљени дечји празници, обележени
су у нашој школи кроз разноврсне
активности које су започеле уређењем школског хола. Главни
декоратер и идејни носилац већ
годинама је Марјана Рогошић,
родитељка 7/5. Ове године помогла је и Александра Цветковић,
родитељка 3/7, учитељица Весна

Огњановић, као и домари и ученици. Окићене су 4 јелке и 10
гирланди са око 1000 украса, од
којих је скоро половина рађена
ручно. Декорисање хола трајало
је око 24 часа, а припрема много
више. И ове године школа је, уз
сагласност Савета родитеља, организовала прославу Нове године
за ученике. Млађи ученици су
погледали представу позоришта
"Бошко Буха" - Чаробњак из Оза,
а ученици од 5. до 8. разреда са
својим наставницима провели су
незаборавно вече у дискотеци
"Театро".

Новогодишње приредбе
Одељења првака (1/1, 1/2, 1/3,
1/5, 1/6, 1/7) одржала су су новогодишње приредбе за своје
родитеље.
Кроз смехо(с)тресне активности ученици и родитељи 1/1,7
су се дружили и одмеравали
снаге кроз разноврсне задатке.
Уживали су у новогодишњим
музичким радионицама, дедамразовским вештинама и праз-

NOVOGODI[WI BAZAR

Новогодишњи базар се традиционално одржава у нашој
школи. И ове године су излагала многа одељења млађих
разреда, заједно са својим учитељицама и родитељима. Продавали су се разноврсни експонати који су били и лепи и практични, а било је много и оних слатких: ванилица, кифлица, мафина, кексића ... Зарађени новац ученици су употребили за
улепшавање својих учионица.
И ученици II-5 учествовали су на новогодишњем базару.
Подметачи украшени декупаж техником, украси за јелку направљени од вуне и теста, магнети, као и укусни колачи за које
су заслужне вредне маме, донели су добро расположење свим
посетиоцима и још бољу зараду вредним ученицима. Од прикупљеног новца купљене су одбојкашке, кошаркашке и фудбалске
лопте. Део новца отишао је на право место, у библиотеку наше
школе, за куповину нових, вредних књига.
Г. Л.

ничним играма знања и спретности. Занимљиво је да нисмо
имали победника. Све четири
групе учесника, у оба одељења,
биле су равноправне и изазови
су довели до нерешеног резултата.
Н. Ч.
Одељенска заједница 1/2 организовала је новогодишњу представу за родитеље, баке и деке.
Уз помоћ вредних и креативних
мама, приремили смо сценографију и костиме, учествовали смо
сви! Наизменично смо певали и
глумили у скечевима, мамећи
осмехе и аплаузе верне публике.
Блицеви су севали на све стране,
сви су желели да сачувају понеки
тренутак за успомену. Када смо
заиграли коло придружили су нам
се и родитељи. То је био врхунац
представе! На крају смо најдраже
госте позвали да погледају дело
наших вредних руку. На ликовној
радионици припремили смо новогодишње честитке и украсе,
као и предмете украшене декупаж
техником. Одушевљени посетиоци купили су наше рукотворине
и тако нам обезбедили преко
10.000 динара, које смо употребили за куповину ствари које ће
нам улепшати и олакшати учење
- лопти, цвећа за нашу летњу
учионицу. Део новца ћемо искористити да за следећу прилику
израдимо још понеки леп и користан предмет.
М. Н.
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“[ERUJ QUBAV”
Поводом обележавања борбе
против дигиталног насиља у
школи је изведена представа
"Шеруј љубав". Сценарио Сања
Томановић, педагог, режија Бранислава Црноглавац, наставница
српског језика, кореографија и
плесне тачке 3/1 Сања Сворцан
Поповић, учитељица, техничка
подршка и хор Слободан Станковић, наставник музичке културе, глумци ученици од петог
до осмог разреда.
Циљ је био да се уз коришћење интернет терминологије
кроз породично генерацијске односе скрене пажња на злоупотребу друштвених мрежа. Такође,

желели смо да подигнемо ниво
свести о начинима повређивања
и омаловажавања других поштовањем различитих садржаја.
Представа има поруку да треба
шеровати (делити) љубав и размишљати увек пре него нешто
објавимо на друштвеним мрежама. Кроз духовите садржаје
глумци су пренели публици оно
што је и била суштина перформанса. Представа је изведена
три пута - за ученике од 4 до 7
разреда, наставнике, учитеље и
родитеље. Присуствовали су и
експерти који се баве дигиталним
комуникацијама. Надамо се да
смо успели да покренемо талас

ненасилне комуникације и да ће
се то преносити даље. Сви посетиоци су добили задатак да
након представе пошаљу по једну поруку љубави некоме, уживо
или путем друштвених мрежа.
С.Т.

EDUKACIJA

“DAR”
У сарадњи са ОШ "Мирослав Антић", у
свечаној сали наше школе, одржана је представа "Дар". У публици су били родитељи наших ђака, родитељи две комшијске школе
"Мирослав Антић" и "Љуба Ненадовић" као
и одељења 8/4 и 8/6. Представа "Дар" рађена
је по тексту глумице Народног позоришта
Милене Ђорђевић и део је ширег друштвено-ангажованог пројекта који за циљ има упознавање јавности са аутизмом. Несвакадашњи
текст, уобличен режијом Милоша Ђорђевића,
са занимањем је испраћен од стране публике.
Глумци су награђени дугим аплаузом.
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Пројекат "Мобилни едукативни саобраћајни полигон за децу" обухвата едукацију деце од 1. до 4.
разреда свих основних школа на територији општине
Чукарица. Едукацију деце спровели су предавачи
Удружења „Саобраћајни активизам“, а она обухвата
предавање, разговор
предавача и деце на
тему безбедности у саобраћају и учествовање
деце на полигону, односно увођење деце у
улогу возача. На крају
едукације деци свих
разреда подељени су
информатори у виду
возачких дозвола, а деци првог разреда рефлектујући
беџеви, како би били уочљивији као пешаци.
У школи су одржана и предавања „Ђаци вас
моле успорите поред школе“ за први и четврти
разред, „Дрога је нула, живот је све“ за четврти
разред (МУП Србије), као и „Електронско насиље“
за осми разред.

DUHOVNE O^I
PRAVOSLAVQA

Његова светост патријарх српски г. Иринеј
примио је 5. децембра 2015. године, у Патријаршији српској у Београду ученике петог, шестог и
седмог разреда наше школе. Ученици су Његовој
светости представили посебну изложбу својих
ликовних радова под називом „Духовне очи православља“. Изложба је рађена под надзором наставнице ликовне културе Славице Тодорић. Поред
приказаног ликовног талента, сви у глас отпевали
су химну Светом Сави, а рецитовали су и одломке

дела владике Николаја Жичког „Молитва на језеру“.
Његова Светост је
са радошћу поздравио ученике, благословио њихов садашњи труд и будући рад, као
и труд њихових учитеља и родитеља. Деца су
своје радове „Духовне очи православља“ даривала
Патријаршији српској.

На великом
Међународном
фестивалу
фолклора у
Паризу од 18 до
27. 4. учествовали
су и наши ученици
Недељковић Ања,
Станковић
Теодора, Квочка
Петар, Дакић
Златко, Ђорђевић
Уна и Љекочевић
Маша
Сара Ивановић,
ученица 5/7, имала
је част да као
врсна балерина
учествује на
великој церемонији
у Лондону поводом
рођендана
краљице
Елизабете II

U^ENI^KI PARLAMENT

Поводом обележавања 5.
јуна, Дана екологије, уређен је хол школе. Ученик
7/4 Алекса Баћовић, наставнице биологије
Александре Микић, зналачки је искористио
пластичне боце и лименке, рециклирао их и направио већи број употребних предмета.

На седницама Парламента расправљало се о свим важним питањима,
догађајима у школи и ван школе, проблемима због изостајања са наставе,
али и о организовању журки које су
ове године биле право уживање за све,
а и одраз културе наших ученика. Конструктивно су решавали проблеме са
ученицима других школа, учествовали
у снимању документарног филма и
представи „Шеруј љубав“, као и у организацији испраћаја осмака и матурске
вечери. Председник Ана Јекнић 8/5
ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“

11

C
M
Y
K

POSETILI
SMO...

* Ученици 3/4 посетили су Историјски музеј Београда
и видели вансеријску изложбу посвећену великом
српском научнику Михајлу Пупину под називом
“Са пашњака до научењака”. Осећај поноса што је
Михајло Пупин Србин који је био сјајан научник,
али и човек који је учинио многа хумана дела за
свој народ, испунио је срца свих ученика.

Зоран Драгићевић, тата Дуње Драгићевић, у улози
родитеља, домаћина и кустоса, спровео је ученике
одељења 3/4 кроз здање Старог двора, данашњу
Скупштину града Београда. Највише радовања било
је када су се сликали на чувеном балкону на којем
су до сада дочекани бројни спортисти након великих
успеха.
* Ученици 4/1,3,5 учествовали су у обележавању
Дана спорта у Кошутњаку. Поред министра спорта
и омладине Вање Удовичића, друштво су им правили
ватерполисти Душан Мандић, Александар Шоштар,
Никола Рађен, репрезентативке у стрељаштву Андреа
Арсовић, Ивана Максимовић и прослављени рукометаш Предраг Перуничић.

* Почетком октобра 2015. 7/1 и 7/5 посетили су
Фестивал домаћих играних серија у КЦ „Чукарица“.
Награде је доделио бард нашег глумишта Предраг
Ејдус, музику из филма „Пут у Монтевидео“ на
шпанском језику презентовала је Елеонора Баруџија,
док је буром смеха пропрећена премијерно приказана
епизода серије „Луд, збуњен, нормалан“.
* Крајем октобра ученици 7/4 и 7/6 били су на
Сајму књига. Нови наслови, дружење и мирис
свеже штампаних књига урезали су им се у сећање.
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* Ученици од 1. до 4. разреда гледали су позоришне
представе Лепотица и звер, Чаробњак из Оза, а
ученици 2. разреда и Лов на зелени дијамант и
Велика пљачка двора, 5. разред Аутобиографију, 6.
и 7. Ромеа и Јулију, а 8. разред Казнена субота.
* Ученици осмог разреда заједно са наставницом
биологије Маријом Ршумовић, посетили су Међународни фестивал
зелене културе
„Green Fest“ у
Дому омладине.
Имали су прилику
да чују и науче нешто више, како о
еколошким проблемима, тако и о
начинима одржавања животне средине.
Видели су на који начин могу да искористе обновљиве изворе енергије, као и модел савремене земунице. Једно од најзанимљивијих излагања било је о
штедљивим сијалицама. Ни филм „Ера глупих“
није их оставио равнодушним, јер су се на тренутак
нашли у 2055. години, када планета Земља изгледа
потпуно другачије него данас. Климатске промене
и екстремни временски услови изазвали су колапс
глобалног система. Из тога су научили да воде
рачуна о ситницама које чине Земљу онаквом каква
је данас.
* Ученици 3/1 и 3/3 обишли су фабрику Соко
Штарк. Дочекала их је и њихова маскота са којом
су се и сликали. Облачили су и заштитна одела. Са
инжењером развоја деца су имала прилику да боље
упознају сам ток и процес производње њихових
омиљених производа, као и прилику да направе и
украсе по жељи чоколадицу уз дегустацију производа,
а добили су и урамљену фотографију и пакетиће.

* На Смотри ученичког стваралаштва представиле
су се све школе са општине Чукарица на најлепши
могући начин, кроз музику. Нашу школу је представљало 4/4 са победничком песмом са Градског
такмичења најраспеваније одељењске заједнице.
* Ученици 4-6 су присуствовали изложби у Педагошком
музеју, у организацији ликовног удружења „Широка

стаза“, на којој су дечји ликовни и литерарни радови
представљени у билтену „Зора“.
* Ученици 3/1 у октобру у Пионирском граду имали
су едукацију о безбедности у саобраћају у организацији Паркинг сервиса у сарадњи са Управом полиције.

* Ученици 2/5 посетили су ПТТ музеј и Музеј
аутомобила. Посматрајући експонате старе и по
неколико стотина година, имали су прилику да
спознају део историје српске поште. Музеј аутомобила, са преко 50 возила, свакако је посебно одушевио
дечаке. Били су и у Етнографском музеју у Београду.
Поставка музеја, која се простире на три спрата,
народна ношња, накит, традиционални занати и
народне радиности са подручја Балкана, измамили
су уздахе, неверицу и одушевљење наших ђака
другака.

узбуђења изазвала је вожња ватрогасним колима
по полигону уз упаљена ротациона светла и познати
звук ватрогасних кола.
* Ученици 2/4 и 2/5 посетили су зелену учионицу
(арборетум) Шумарског факултета, као и расадник
младица из којег се врши пошумљавање терена. У
пријатној атмосфери, праћеној предавањем и радионицама, ученици су видели бројне заштићене

врсте дрвећа и ниског растиња које улепшавају овај
споменик природе. На поклон су добили и неколико
биљака које су посадили у башту испред учионица.
* ЈКП „Београдски водовод и канализација“ посетили
су ученици 2/4.

* Ученици 3/4, 4/1, и 4/5 посетили су Ватрогасну
станицу у Кошутњаку и уживали у садржајима које
је за њих припремила ватрогасна јединица. Највише
ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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• Светски дан здравља, 7. април, обележен је у
нашој школи низом манифестација за ученике и
родитеље. Обележавање је почело радионицом
под насловом „Како се
бранимо“, коју је одржала родитељка ученика
наше школе др Данијела
Максимовић Иванић,
научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“. У радионици су
учествовали ученици
одељења 1/1 и учитељица Тања Пешић. У
теоријском делу објашњен је састав и функционисање крвних елемената, а у практичном
ученици су користили микроскоп.
Занимљива су била и предавања др Татјане Бранков, родитељке ученице 3/4, на тему „Генетски
модификована храна“. Предавања су одржана
ученицима 3. и 4. разреда, као и Савету родитеља.
Предавање које је презентовано ученицима било
је прилагођено узрасту и изазвало је велику
пажњу ученика, а имало је за циљ повећање
свести ученика о значају здраве хране на њихово
здравље. Било је то прво предавање на ову тему
у региону деци млађег основношколског узраста.
Ученици су јасно изразили свој став – не ГМО у
Србији!

• Ученици 4/3, у договору са својом учитељицом,
позвали су др Јелену Облаковић Бабић на разговор
o теми која мучи "четвртаке"-пубертет. У ишчекивању пубертета, нестрпљиве девојчице и дечаци
отворено су разговарали и тражили одговоре на
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промене које су почели да уочавају. Сјај у очима
и задовољна лица учесника говоре више од речи.
И сви су сагласни дa питања има још.
• У одељењу 3/3 родитељ Иван Колар одржао је
веома поучну презентацију на тему „Повреде“.
На практичан начин показао је ученицима како
могу да помогну повређеном другу.

• Одељење 2/4 угостило је мађионичара и илузионисту Игора Трифунова. Деци су приказани
најзанимљивији трикови модерне магије и илузије
уз њихово учешће.

• Сузана Стаматовић, ликовни педагог и уметница
Удружења „Пиктум“, одржала је више радионица
у својству гостујућег предавача са ученицима и
родитељима 3/4 помажући прављење реквизита
за перфоманс „Руке“ техником папир-маше.
• Инспирисани народном причом „Охолица“ и
праведношћу, угостили смо судију Виолету Јоксимовић. Гошћа је ученике 1/7 упознала са занимањем којим се бави. Преношењем радње приче
у учионицу, створили смо и нове ситуације које
су захтевале правду. „Прикупљањем доказа, саслушањем сведока и одбраном адвоката“, обезбедили смо фер суђење и кроз игру утемељили
истину и поштење.
• Александра Блажић, наставница биологије, у
7/2 и 7/6 организовала је предавања на тему „На-

МАЛИ ГЕНИЈАЛАЦ

Пројекат „Мали генијалац“ био је добра прилика да ученици усвоје нова знања из области
биологије, хемије и физике.
Наиме, 13.11. и 25.11. у нашој школи у организацији Центра за промоцију науке, три права
ентузијаста волонтера Тијана Лукић, Љиљана
Гавриловић и Радмила Божовић, молекуларни
биолози и физиолози, употпунили су усвојено
градиво ученицима од 1. до 8. разреда кроз занимљива предавања и огледе и приближили нашој деци природне науке. Кроз разноврсне радионице успеле су да их заинтересују, како би
деца стекла још шири поглед на свет.
Да много тога не би било апстрактно, односно
да би ученици лакше упамтили и да би се
створио прави доживљај, све је имало четири
сегмента - интерактивна презентација, микроскопирање, експеримент и квиз, што је деци
било посебно интересантно.
Овај пројекат има за циљ да се прошири и
на друге градове.
учни и теолошки поглед на постанак и еволуцију
човека“. Гости предавачи Тања Радановић, вероучитељ, и Наташа Царевић антрополог-културолог,
родитељ ученика 7/2.
• Ликовна радионица у 4/6
Одељење 4/6 имало је изузетну част и задовољство
да угости познатог и реномираног академског
сликара и педагога из Јапана Јасунарија Ишиду.

Наставници Учитељског факултета Универзитета
у Београду др Оливера Ђокић и Милана Дабић у
оквиру свог научно-истраживачког рада „Уџбеник
математике и подршка информационо-комуникационе технологије“, обавили су практични део
истраживања са учитељицама 4. разреда Наташом
Ђунисијевић и Зорицом Пјешчић. Циљ истраживања био је изучавање подршке настави математике коју пружају иновативни уџбеници и
ИКТ.
Милош Бабић, родитељ ученика 4/3, одржао
је предавање о заштити деце од злоупотребе на
интернету. Интересантно, актуелно, поучно. Када
је звоно огласило крај часа, деца су још дуго постављала питања јер је било пуно недоумица, а
дугим аплаузом показали су захвалност.

Ученици су се на едукативној ликовној радионици
упознали са радом овог уметника и кроз игру, на
веома забаван начин, спознали лепоту стварања
уметничког дела. Од дечјих радова направљен је
и анимирани филм који је приказан у арени
„Piazza Omi“ у Јапану. Радионицу је посетио
аташе за културу јапанске амбасаде Јуићиро
Омори.
ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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Ученици 8/1
Учитељица Оливера Борковац
Разредни старешина Рајка Тодоровић

Ученици 8/2
Учитељица Светлана Јовановић
Разредни старешина Бранко Трифуновић

Ученици 8/4
Учитељица Весна Ристић
Разредни старешина Ана Николић

Небо изнад нас, а ми се осећамо као да смо на облацима.
Пловећи тако бескрајним небом, састасмо се сви на једном
облаку. Тада је почео најлепши период нашег детињства. Сада,
огромно пространство испред нас, енигма, растајемо се. Већ
сада се види како се наши облаци развдвајају и воде нас
различитим путевима. Ми као појединци стварамо свет око
себе, усмеравајући себе на боље. Виђаћемо ове школске зидове,
али неће то више бити исто. Зато, збогом, школо, збогом,
другови! Свима желимо успех у животу, немојте нас заборавити,
јер, засигурно, облаци ће се поново једнога дана срести на бескрајном своду.
(...)
Ево, стојимо овде, смишљајући прави начин да се опростимо
једни од других, али за то, наравно, не постоји прави начин. Повезали смо се, временом схватили да кроз основну школу треба
проћи сложно и сачувати пријатељства. Посебну аутентичност
нашем одељењу дао је Вуле, који је увек знао да нас разнежи
својим спонтаним и искреним речима. Желимо да се захвалимо
свим наставницима, остаћете нам у најбољем сећању.

OPRA[TAMO SE

Ученици 8/6
Учитељице Ружица Младеновић и
Наташа Ђунисијевић
Разредни старешина Радмила Божић
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Ученици 8/7
Учитељица Зорица Пјешчић
Разредни старешина Слободан Станковић

Ђак генерације
ИВАНА ТЕШОВИЋ (8/4)

Ученици 8/3
Учитељица Душанка Бугариновић
Разредни старешина Марина Луковић

Ученици 8/5
Учитељице Љиљана Делић и Марија Божовић
Разредни старешина Марија Ршумовић

У генерацији 2001. много ученика
се својим радом, дипломама, понашањем истицало, али се ипак Ивана
Тешовић 8/4 издвојила међу њима.
Вредно је радила свих 8 година,
сваки предмет јој је био подједнако
важан.
Колико је Ивана била свестрана
најбоље говоре њене многобројне
дипломе које је вредно скупљала од петог
до осмог разреда освајањем награда из математике, српског језика (граматика и књижевност), енглеског, француског, историје, и
географије. Учествовала је и бележила сјајне
резултате на свим нивоима од општинских,
градских до републичких такмичења.
Вредна, одговорна, увек најбоља на свим
контролним вежбама, писменим задацима.
Ивана је да је од 5. до 8. разреда имала само
6 изостанака. У 8. разреду нема ниједан изостанак и поред тога што је имала право да
због многих такмичења одсуствује са наставе.
Дешавало се да цео викенд буде на такмичењу,
али би у понедељак прва била у школи.
Озбиљна, васпитана, најбољи пример
својим друговима којима је увек великодушно
помагала. Колико је била добар друг, најбоље
говоре речи њених вршњака у говору за испраћај: „Иванчица је наш ђак генерације
који увек има спреман домаћи да ми препишемо, увек и зарезач иако ми никада немамо
обичну оловку.“
И поред бројних награда остала је скромна,
иако је њен труд и рад ових осам година био
заиста запажен. Сигурни смо да ће тако наставити у средњој школи, желимо јој сву
срећу у даљем школовању.

Спортиста генерације
ЉУБИЦА БРЕКОВИЋ (8/1)

Последњи наставни дан за осмаке
прославио се у школи представљањем одељења

Сви у школи знају Љубицу као
јаку и способну девојчицу која је од
свих боља у спорту. Друштвена је и
увек насмејана. Тренира атлетику у
АК „Црвена звезда“ и олимпијско
дизање тегова у КДТ „Бањица“. Освојила је 12 медаља на такмичењима
из атлетике, 11 медаља на такмичењима из дизања тегова, као и 6 медаља за школу. Она је првакиња
државе у дизању тегова у категорији млађих
јуниора. Одлучна је и упорна у свему што
ради и управо зато је успела да постигне ове
резултате. Заслужено је изабрана за спортисту
генерације. Желимо јој сву срећу и много
успеха на наредним такмичењима.
ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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U~enici, nosioci diplome
„Vuk Karaxi}“ u {kolskoj
2015/2016. godini

8/1

АЛЕКСА
МИХАИЛОВИЋ

8/1

АНЂЕЛА
ЗАФИРОСКИ

8/1

ЈАНА
НИШАВИЋ

8/1

ЈАНА
ПЕТРОВИЋ

8/1

ЈОВАНА
МАРИЋ

8/1

8/2

8/2

8/3

8/3

МАРИЈА
ЂИКАНОВИЋ

МАГДАЛЕНА
ГАРИЋ

НИНА
ЖИВКОВИЋ

КАТАРИНА
КНЕЖЕВИЋ

КРИСТИНА
КОПРИВИЦА

8/3

ЛУКА
ЂУРОВИЋ
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8/3

8/3

НЕМАЊА
ТОДОРОВИЋ

НИКОЛА
ЂОРЂЕВИЋ
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8/3

НИКОЛА
РАДОВИЋ

8/3

ОГЊЕН
ПЕТРОВИЋ

8/3

САЊА
ПАВЛОВИЋ

8/4

ЈОВАНА
СТЈЕПАНОВИЋ

8/5

ТЕОДОРА
ЈОЧИЋ

8/6

СТАНКО
БУГАРЧИЋ

8/3

8/3

СОФИЈА
ШУЋУР

8/5

АНА
БАЈЧИЋ

8/6

КСЕНИЈА
МИРКОВИЋ

8/7

АНЂЕЛА
ВАСИЋ

8/4

ТЕОДОРА
ВЕЛИЧКОВИЋ

8/5

ЂОРЂЕ
МАРИНКОВ

8/6

МИЛИЦА
ПЕРИЋ

8/7

МАША
СПАСИЋ

ИВАНА
ТЕШОВИЋ

8/5

ЈАНА
ЧВЕРТКОВ

8/5

ЛАЗАР
МИЛЕТИЋ

8/6

МИТАР
МИЋЕВИЋ

8/6

НЕВЕНА
МИЛОСАВЉЕВИЋ

8/7

8/7

РЕЉА
ЕСКИЋ

ТЕОДОРА
ПЕТКОВИЋ
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MATURSKO VE^E

Катарина, Никола, Марија, Лука...Комешање
пред улазом у школу смењује тишина. Отварају
се врата. Призор за дивљење.
Улазе оне, прелепе девојчице, дотеране, у
свечаним хаљинама примереним њиховом узрасту,
грациозно ходају можда у првим штиклама. У
једној руци цвеће, другом под руку са својим
„скоцканим“ другарима. Хол којим су до јуче
безбрижно шетали, разговарали о свакодневним
бригама, брижљиво је украшен само за њих.
Застају да се сликају, да се овековечи тај тако
значајни тренутак. Као да он одједном постаје
најважнији, као да отвара нови круг одрастања
коме већ почињу да припадају. Аплауз.
Почетну нелагодност ублажавају први тактови
музике. Необични дрхтаји, неспокојство, одједном
се претварају у нежне наговештаје неког несвакидашњег унутрашњег полета. - Па већ смо скоро
одрасли, као да се чује у откуцајима сваког младог
срца. До сада су истрпели прекоре и родитеља и

наставника због понекад своје хировитости, упадали у противречности, али и са осмехом прихватали и похвале. А заслужили су их. Ово је
једна од најбољих генерација. У свему. Понашању,
скромности, одмерености, учењу. Они ретки изузеци се заборављају.
Готово сви устају да играју. Дечаци се заштитнички опходе према другарицама. Леп је осећај
свести да си некоме потребан. Управо тај осећај
припадности даје им тако неопходно самопоуздање.
Поносни разредни старешине, наставници, придружују се у игри, у заједничком весељу.
Изабрани су мисице и мистери, а још много
лепих, стидљивих девојчица и дечака бодрило је
своје другове.
Свеопшту раздраганост мало би засенила која
суза, али сигурно је једно. Вера у сопствене могућности, рад ове изузетне генерације прескочиће
свако могуће искушење, сваку препреку. За искорак
кроз врата новог живота.
С. И.

Алекса Кука 8/6 други пратилац, Никола Радовић 8/3 први пратилац, Вања Параушић 8/4
прва пратиља, Кристина Копривица 8/3 друга пратиља, Маша Спасић 8/7 мис матуре,
Лука Лабовић 8/2 мистер матуре, Петар Бешовић 8/4 мистер шарма, Ана Бајчић 8/5 мис
шарма, Петар Страјиновић 8/2 мистер стајлинга, Јана Нишавић 8/1 мис стајлинга
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NA[A BIBLIOTEKA – NA[E BLAGO
„Књига је у целости пут од зла
ка доброме, од кривице ка правди,
од погрешног ка истинитом, од ноћи
ка дану“
(Виктор Иго)

Шта за Вас
представља наша
библиотека?
„Библиотека је
одувек храм лепих
речи и мисли које
настојим да пренесем деци како би постали, првенствено,
Ива Вељовић
добри људи и у књигама нашли извор задовољства, мира и среће. У
књигама откривамо нови свет који заокупља нашу
машту, побуђује на размишљање, и у нама буди
нове изазове, узбуђења; савест нам постаје чистија,
наше мисли светлије. Често нам нуди решење за
наше проблеме, указује на нови пут. Охрабрује
нас и пружа задовољство и духовни мир.
Како се може унапредити рад нашег омиљеног
места?
„То се може учинити набавком нових књига,
сталним подучавањем деце како се пишу писмени

1/1 најмлађи, а
највећи заљубљеници
у књигу

задаци, односно колико из књига могу обогатити
свој речник, научити се размишљању, саосећању,
изградити себе.“
Шта бисте поручили заљубљеницима у књиге,
а шта онима који то нису?
„Ви који волите да читате, наставите и волите
лепу мисао и реч, записујте их у своје посебне
свеске и осетићете како се брже, лакше и лепше
изражавате и комуницирате. Ви, који мислите да
су фејсбук, инстаграм... најважнији, дођите само
једном, почните да читате и осетићете лепоту
речи и осећања, упознаћете боље
“Ово место је тајна. Светилиште. Свака књига, сваки и самог себе.“
свезак који видиш има душу. Душу онога ко ју је написао и
(Део интервјуа о важности
душу оних који су је прочитали и живели и сањали са њом.
књиге који је са
Сваки пут кад нека књига промени власника, сваки пут кад
библиотекаром наше школе
неко клизи погледом по њеним страницама, њен дух расте и
водила Ива Вељовић 7/1, један
јача.”
(“Сенка ветра”, Карлос Руис Сафон)
од најбољих читалаца)

НАЈБОЉИ ЧИТАОЦИ: Милица Пурић 1-6 Зорана Зорнић 3-2, Зорана Милошевић 6-7,
Ива Торић 3-2 Ања Полуга 1-1
ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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Postignu}a u~enika na takmi~ewima
Никола Радовић 8/3

М. Луковић

Вања Параушић 8/4
Теодора Величковић 8/3
Милица Рољић 8/4
Маша Спасић 8/7
Наталија Стоиљковић 8/4
Ивана Тешовић 8/4

Б. Црноглавац
М. Луковић
Б. Црноглавац
М. Стојановић
Б. Црноглавац
Б. Црноглавац

ФИЗИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК
ученик, разред
Дуња Ескић 5/4

наставник
М. Стојановић

Мила Крстајић 5/2
Анђела Миланковић 6/5
Ђорђе Карановић 6/4

М. Стојановић
Р. Симијоновић
М. Гобељић

Маша Филиповић 7/1
Ивана Тешовић 8/4

М. Луковић
Б. Црноглавац

Анђела Васић 8/

М. Стојановић

Кристина Копривица 8/3 М. Луковић
Невена Милосављевић 8/6 М. Гобељић
Маша Спасић 8/7
Никола Ђорђевић 8/3

М. Стојановић
М. Луковић

пласман
1. Општина
3. Град
3. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Град
1. Општина
1. Општина
2. Град
1. Општина
3. Град
2. Општина
3. Општина
3. Град
2. Општина
3. Град

ученик, разред
Анђела Миланковић 6/5
Кристина Бугарчић 6/7
Реља Петковић 6/4
Алекса Пантић 6/7
Марко Жутић 6/1
Душан Јовановић 6/1
Марко Соковић 7/2
Милан Гргић 7/7
Теодора Петковић 8/7
Станко Бугарчић 8/6

наставник
А. Марјановић
А. Марјановић
Ј. Мишић
А. Марјановић
А. Марјановић
А. Марјановић
А. Марјановић
Ј. Мишић
А. Марјановић
Ј. Мишић

1. Општина
1. Град
1. Општина
2. Општина
2. Општина
2. Општина
2.Општина
3. Општина
2. Град

пласман
1. Општина
2. Општина
2. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Општина
2. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Град

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА У НАШОЈ ШКОЛИ

У нашој школи већ годинама одржава се
Општинско такмичење из српског језика. Тако
смо и ове године 20. марта угостили ученике и
наставнике из свих школа са општине Чукарица.
Као добри домаћини побринули смо се да организација буде на највишем нивоу, да такмичарима и наставницима буде пријатно у
нашој школи, а нису изостали ни резултати.
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
ученик, разред
Ива Вељовић 7/1

наставник
М. Луковић

Маријана Џодић 7/7

М. Луковић

Анђела Димић 7/7

М. Луковић

Андреј Радивојевић 7/6

Б. Црноглавац

Искра Тадић 7/1

М. Луковић
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пласман
1. Општина
1. Град
1. Општина
2. Град
1. Општина
3. Град
2. Општина
3. Град
2. Општина
2. Град
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ГЕОГРАФИЈА

ученик, разред
Емилија Рашета 7/7
Ана Марковић 7/2
Анђела Димић 7/7
Немања Васић 7/3
Јана Нишавић 8/1

наставник
С. Марин
Г. Тодосијевић
С. Марин
С. Марин
С. Марин

пласман
2. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Општина
1. Општина
3. Град

u {kolskoj 2015/16. godini
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ

Ученици осмог разреда наше школе Лука
Ђуровић и Ксенија Мирковић учествовали су
на Републичком такмичењу из географије
21.5.2016 год. у Свилајнцу.
На такмичењу су били у
пратњи наставника географије Ане Николић и Сање
Марин. Остварили су изузетан резултат освојивши 3.
(Лука Ђуровић) и 4. место (
Ксенија Мирковић) са резултатом од 96 и 95 бодова
од могућих 100, и тако на
најбољи начин промовисали
своју школу јер су од пријављених 102 такмичара
били међу најбољима. Боравак у Свилајнцу
поред учествовања на такмичењу искоришћен
је и за посету Природњачком музеју, као и за
дружење са вршњацима.
Лука Ђуровић 8/3

С. Марин

Ксенија Мирковић 8/6

А. Николић

Ивана Тешовић 8/4
А. Николић
Теодора Величковић 8/3 С. Марин
Невена Милосављевић 8/6 А. Николић

ИСТОРИЈА

ученик, разред
Лазар Ђокић 5/6
Љубица Чпајак 5/3
Страхиња Павишић 5/2
Исидора Гајић 6/6

наставник
М. Сретић
Ж. Тубић
Ж. Тубић
М. Сретић

Ива Вељовић 7/1
Анђела Зафироски 8/1

А. Поповић
А. Поповић

Димитра Вујовић 8/2
Јован Антић 8/7
Ивана Тешовић 8/4
Уна Ћургуз 8/1
Јана Петровић 8/1
Петар Бешовић 8/4

Ми. Сретић
Ж. Тубић
М. Сретић
А. Поповић
А. Поповић
М. Сретић

1. Општина
1. Град
3. Републичко
2. Општина
1. Град
2. Општина
3. Општина
3. Општина

пласман
2. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Град
3. Општина
1.Општина
3. Град
2. Општина
2. Општина
2. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Општина

ХЕМИЈА

ученик, разред
Марко Соковић 7/2

наставник
С. Јоцић

Немања Васић 7/3
Дарија Живадиновић 7/5
Милан Гргић 7/7
Катарина Бацковић 7/5
Милош Гавриловић 7/6
Данијел Торес Поповић
Јана Петровић 8/1
Јована Марић 8/1
Анђела Зафироски 8/1
Никола Радовић 8/3

Л.а Ковачевић
Л. Ковачевић
Л. Ковачевић
Л. Ковачевић
С. Јоцић
Л. Ковачевић
Л. Ковачевић
Л. Ковачевић
Л. Ковачевић
Л. Ковачевић

МАТЕМАТИКА

ученик, разред
Јован Траиловић 3/1

пласман
1. Општина
2. Град
2. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Општина
2. Општина
2. Општина
3. Општина
3. Општина

наставник
пласман
С. Сворцан Поповић 2. Општина
3. место "Кенгур"
Димитрије Мићовић 3/5
Р. Младеновић
2. Општина
Ђорђе Грбић 3/4
И. Васиљевић
3. Општина
3. место "Кенгур"
Лука Војводић 3/1
С. Сворцан Поповић 3. Општина
Ленка Петковић 3/4
И. Васиљевић
3. Општина
Анамарија Јекић 4/2
М. Стојановић
1. Општина
Јован Милићев 4/4
В. Ристић
1. Општина
1. Град
Реља Кукић 4/6
Н. Ђунисијевић
2. Општина
3. Град
Урош Димитријевић 4/7
З. Пјешчић
2. Општина
3. Град
Александар Пантелић 4/4 М. Божовић
2. Општина
Василије Пејчиновић 4/4 В. Ристић
2. Општина
Ања Бабић 4/3
Д. Бугариновић
3. Општина
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА

Једна од најуспешнијих секција у нашој
школи је математичка секција, коју води наставник математике Бранко Трифуновић. Секцију
чине најбољи математичари сваког одељења
четвртог разреда. Током целе школске године
млади математичари су се успешно борили са
изазовним такмичарским задацима. Вредан рад
ових ученика, њихових учитељица и наставника
Бранка резултирао је изузетним пласманима на
Општинском, Градском и „Пангеа“ такмичењу.
Петар Божовић 4/3
Никола Токмаковић 4/1
Бојан Спасић 5/2
Страхиња Павишић 5/2
Дуња Ескић 5/4
Анђела Миланковић 6/5

Д. Бугариновић
О. Борковац
Р. Божић
Р. Божић
Р. Божић
Ј. Смиљковић

Реља Петковић 6/4
Ђорђе Карановић 6/4
Марко Соковић 7/2
Теодора Петковић 8/7
Јована Марић 8/1
Станко Бугарчић 8/6
Петар Ковачевић 8/6
Богдан Томић 8/2

Б. Миливојевић
Б. Миливојевић
Б. Миливојевић
Ј. Војиновић
М. Јеверичић
Р. Божић
Р. Божић
Б. Трифуновић

3. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Општина
1. Општина
1. Град
1. Општина
3. Општина
3. Општина
1. Општина
1. Општина
2. Општина
3. Општина
3. Општина

МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ

Мај - месец математике и ове године је обележен разним математичким трибинама, семинарима, предавањима, као и организацијом квизова у основним и средњим школама. За основне
школе Београда организован је квиз знања из
математике у Дечјем културном центру. У финалном делу такмичења учествовале су 4 екипе,
међу којима је била и екипа наше школе, која
је заузела 2. место. Екипу су чиниле: Катарина
Радојковић, Анђела Миланковић, Маша Филиповић и Јована Марић.
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ученик, разред
Ивана Тешовић 8/4

наставник
Д. Аврамовић

Кристина Копривица 8/3
Станко Бугарчић 8/6
Лазар Милетић 8/5
Јана Чвертков 8/5
Анђела Васић 8/7
Невена Милосављевић 8/6
Нела Шуица 8/5

Г. Марковић
Д. Аврамовић
Г. Марковић
Г. Марковић
Д. Аврамовић
Д. Аврамовић
Г. Марковић

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
ученик, разред
Јована Марић 8/1

наставник
С. Јовановић

Ивана Тешовић 8/4
Ксенија Мирковић 8/6
Нина Ђорђевић 8/4
Софија Шућур 8/3
Лазар Милетић 8/5
Ања Јовић 8/2
Анђела Васић 8/7
Теодора Јочић 8/5
Кристина Копривица 8/3
Ана Бајчић 8/5
Магдалена Гарић 8/2

С. Јовановић
Г. Вељовић
С. Јовановић
С. Јовановић
С. Јовановић
Д. Јанковић
Д. Јанковић
С. Јовановић
С. Јовановић
С. Јовановић
Д. Јанковић

пласман
2. Општина
2. Град
3. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Општина

пласман
1. Општина
3. Град
1. Општина
1. Општина
2. Општина
2. Општина
2. Општина
2. Општина
2. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Општина
3. Општина

ТИО (БРОДОМОДЕЛАРСТВО)
ученик, разред
Урош Ђукић 7/1

наставник
Н. Миловановић

МУЗИЧКО (ЗЛАТНА СИРЕНА)

БИОЛОГИЈА

ученик, разред
Михајло Мацић 5/2
Ивана Јовановић 5/6
Теодора Јовановац 5/6
Страхиња Павишић 5/2
Мирослав Бижић 5/2
Наташа Радивојевић 5/6
Лана Ђоровић 5/4
Теодора Христов 6/6
Милица Кнежевић 6/4
Анђела Миланковић 6/5
Милан Гаврић 6/5
Мина Немет 6/1
Јована Настић 6/6
Софија Царевић 7/2
Катарина Бацковић 7/5
Теодора Миловановић 7/4
Милош Гавриловић 7/6
Доротеја Вујадин 7/4
Дарија Живадиновић 7/5
Нина Живковић 8/2
Анђела Васић 8/7
Тијана Бојовић 8/7
Огњен Петровић 8/3
Никола Радовић 8/ 3

наставник
А. Микић
А. Микић
А. Микић
А. Микић
А. Микић
А. Микић
А. Микић
А. Блажић
А. Блажић
А. Микић
А. Микић
А. Микић
А. Блажић
А. Блажић
А. Микић
А. Микић
А. Блажић
А. Микић
А. Микић
А. Блажић
А. Блажић
А. Блажић
М. Ршумовић
М. Ршумовић

ТИО (ЗА МОСТНУ ДИЗАЛИЦУ)
ученик, разред
Павле Обрадовић 7/4

наставник
С. Јоцић

пласман
1. Град
2. Град
2. Град
2. Град
2. Град
2. Град
3. Град
1. Град
1. Град
2. Град
2. Град
2. Град
3. Град
1. Град
1. Град
2. Град
2. Град
2. Град
3. Град
2. Град
2. Град
3. Град
3. Град
3. Град

пласман
1. Општина

Још као мали највише сам уживао у игрању
са дизалицама и посматрању када бих их угледао
на градилиштима. За мене као одраслог дечака
дизалице су машине од великог
значаја јер нас замењују у преношењу терета. Због тога сам
се и прикључио секцији „Машинскa техника“ када сам направио модел мостне дизалице.
У почетку ми се чинило да се
модел може лако направити,
али сам у раду схватио да ми
је потребно доста материјала и
труда. Међутим, нисам одустао,
па је дошао и резултат – освојено прво место на Општинском такмичењу.
Павле Обрадовић 7/4

ученик, разред
Елена Кузмановић 4/6
Марија Дојковић 5/6

наставник
Н. Ђунисијевић
С. Станковић

Јована Младеновић 6/4
Лара Јовановић 6/4
Јована Бешовић 7/4

С. Станковић
С. Станковић
С. Станковић

ШАХ

ученик
Тара Величковић 3/3
Ана Савић 5/4
Вид Кујунџић 6/4
Ђорђе Карановић 6/4

пласман
2. Општина

пласман
2. Општина
1. Општина
2. Град
1. Општина
2. Општина
1. Општина
1. Град

пласман
1. Општина
1. Општина
1. Општина
3. Град
2. Општина

Општина наградила најуспешније

Ученицима основних и средњих школа са
Чукарице, који су освојили прва, друга и трећа
места на републичким такмичењима у различитим областима и њиховим професорима,
29.12.2015. у свечаној сали Културног центра
Чукарица уручене су вредне награде. Награђивањем најбољих ученика и професора општина
Чукарица већ традиционално жели да покаже
посебну захвалност и подршку њиховом даљем
раду и успеху. Једно од прва три места на републичким такмичењима освојило је 146 чукаричких школараца и њихових професора. Међу
награђенима су и ученици наше школе Милош
Милићев, Мина Милићев (сада ученици Математичке гимназије) и Ксенија Мирковић 8/6,
као и њихови професори Ана Марјановић,
Бранка Миливојевић и Александра Блажић.
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ЛИКОВНА КУЛТУРА

„ПАНГЕА“

Ове године наша
школа се укључила у
математичко такмичење
„Пангеа“ које је покренула приватна основна
школа „Бејза“. Такмичење је међународног карактера, а почело је пре
6 година у Немачкој и
проширило се на већину
држава средње Европе.
Ове године први пут
је одржано у Србији у
основним школама на
Чукарици са намером
иницијатора да се наредних година прошири
на целу територију
Србије.
Такмичење се одвија
у два круга. У првом
кругу учествовало је
око 200 ученика наше
школе, узраста од трећег
до осмог разреда. Од
тога, у други круг се
пласирало 40 ученика.
У другом кругу вредне
награде добило је 13
ученика и њихови наставници.
1. место освојили су
Јован Траиловић 3/1,
Јован Милићев 4/4 и
Станко Бугарчић 8/6. 2.
место Ђорђе Грбић 3/4
и Бојан Спасић 5/2. 3.
место Димитрије Мићовић 3/5. 4. место Ђорђе
Николић 4/4, Душан Николић 4/1 и Дуња Ескић
5/4, Александар Марковић 6/3, Марко Соковић
7/2 и Митар Мићевић
8/6. 5. место освојила
је Ивана Тешовић 8/4.
М. Ј.
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ученик, разред
Миа Дотлић 5/7

наставник
С. Тодорић

Ања Половина 5/2

С. Тодорић

Теодора Матић 6/1

С. Тодорић

Марија Макојевић 6/7

С. Тодорић

пласман
3. Општина на
конкурсу
"Сунчана
јесен живота"
3. Општина на
конкурсу "Крв
живот значи"
2. Међународно
"Породица"
3. Међународно
"Породица"

СПОРТСКИ РЕЗУЛТАТИ
СПОРТСКА ГИМНАСТИКА - Општинско
такмичење
2. место - 4. разред:
Лука Радмиловић, 5.
разред: Тина Половина,
Ања Половина, Тијана
Драгић, Анита Ђуровић, 8. разред: Ана
Бајчић
3. место - 1. разред: Галина Гргур, 4. разред:
Александра Перић,
Анастасија Перић, Ана
Марија Јекић
На Регионалном такмичењу Лука Радмиловић освојио је 1. место.
СТОНИ ТЕНИС – Општинско
првенство
7. разред: Катарина Бањац - 1.
место, Ана Костић - 3. место,
екипно 3. место
АТЛЕТИКА - Општинско такмичење
5. разред: Катарина Пајдаковић,
трчање 300 м – 2. место.
6. разред: Маријана Копуновић,
трчање 600 м -2. место, Јована
Милетић, бацање кугле – 2. место,
Марија Бартула, трчање 100 м – 3.
место, Кристина Стојковић, скок
у даљ – 3. место
8. разред: Љубица Брековић, бацање кугле – 1. место, Теодора
Саjловић, скок у даљ - 2. место,
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Јелена Мирић, трчање 300м - 3.
место, Борко Раичевић, трчање
100м - 1. место, Реља Ескић, трчање
800м - 2. место, Петар Јовић, скок
у даљ-3. место
Штафета у саставу: Катарина
Пајдаковић, Тамара Костић, Тијана
Балотић, Марија Бартула освојила
је 2. место.
Екипно девојчице 5. и 6. разред –
1. место.
На Регионалном такмичењу, у дисциплини бацање кугле, Љубица
Брековић заузела је 2. место.
МАЛИ ФУДБАЛ
На Општинском првенству за дечаке (5. и 6. разред) екипа наше
школе освојила је 1. место. Чланови
екипе: Милан Бајић, Душан Матовић, Јован Станић, Стефан Се-

ленић, Никола Полић, Јован
Крстић, Ђорђе Ранковић, Лука
Пузовић, Лука Тасић, Милан
Максимовић, Лука Савановић,
Петар Квочка.
На Општинском такмичењу за
девојчице (7. и 8. разред), екипа
наше школе освојила је 2. место.
Чланови екипе: Александра Бајић,
Теодора Сајловић, Јелена Мирић,
Марија Ровчанин, Ива Иванковић,
Сара Јаковљевић, Ђурђа Јевтовић,
Јована Лазић, Миња Симуновић,
Милица Перић.
ОПШТИНСКИ КРОС
6. разред: Маша Спасојевић –
3. место, 7. разред: Ирена Пешељ
– 2. место
ЏУДО
Теодора Ћопић 7/3 – 1. место
на Школским олимпијским играма, Градском и Регионалном такмичењеу
ОДБОЈКА
На Општинском такмичењу за
девојчице (7. и 8. разред) екипа
наше школе освојила је 2. место.
Чланови екипе: Ана Костић, Теодора Сајловић, Катарина Ратковић, Марија Ровчанин, Ива Томовић, Анђела Топаловић, Милица Перић, Мина Игњатовић,
Теодора Стевановић, Јована Јеремић, Вида Каракушевић.

ПОЧЕЛА НАША NBA ЛИГА

У новоформираној Јуниор НБА Лиги, под покровитељством
Houston Rocketsa и КС Србије учествовала је наша мешовита
екипа дечака и девојчица ученика петих разреда (Љубица Чпајак,
Тина Спасојевић, Ива Спасојевић, Катерина Гајић, Лара Стевановић, Елена Вучинић, Софија Марковић, Марко Травица, Богдан
Прица, Василије Дабић, Милош Цветковић, Страхиња Бановић,
Марко Јочић, Страхиња Бабић, Матеја Мићевић, Вук Булајић) и
заузела 1. место у својој дивизији са 7 победа и 1 поразом, а
укупно 3. место у западној конференцији. У овој лиги учествовало
је 30 београдских основних школа и уласком међу 8 најбољих,
постигли смо велики успех. Ово такмичење отворено је у нашој
школи, а присуствовао је и Дејан Томашевић, прослављени репрезентативац.
На Општинском такмичењу за
дечаке (5. и 6. разред) екипа
наше школе освојила је 1. место.
Чланови екипе: Немања Лилић,
Душан Матовић, Стефан Дабовић, Петар Квочка, Недељко Зубац, Михајло Ранђеловић, Јован
Крстић, Павле Бугарчић, Урош
Тошић, Иван Ваљаревић, Андреј
Пуача, Андрија Лазић.

РУКОМЕТ
На Општинском такмичењу за
девојчице (7. и 8. разред) екипа
наше школе освојила је 2. место.
Чланови екипе: Сара Јаковљевић,
Анђела Чобановић, Марија Ровчанин, Теодора Сајловић, Ана
Костић, Љубица Брековић, Милица Перић, Јелена Мирчић,
Јована Лазић, Ђурђа Јевтовић.
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NA[I SPORTISTI

Дебељак Илија и
Филип
Трифуновић 8/1
ватерполо

Лазар
Цвијетиновић
4/5 пливање

Марко
Димитријевић
5/5 ватерполо

Матеја Поповић
1/3 фудбал

Ђорђе Пурић
6/7 теквондо

Андреа
Станојевић
6/5 скијање

Теа Вулић и Марија
Аранђеловић 3-1 џез
балет

Милица Шево 1/4
теквондо

Милан Планић 7/1
пливање

Софија Еплер Христина Поповић
6/7 латино2/4 џез и
амерички
стандардни балет
стандардни
плес

Михаило
Џенопољац 2/2
карате

Сестре
Теодора 7/3 и
Анастасија
Ћопић 2/3
џудо

Сташа 7/6 и Новак 6/7
Станић теквондо

Анђела
Ђачић 5/1
кошарка,
одбојка,
атлетика

Тома
Живкоски
5/5 фудбал

Јан и Лав Урошевић
Чолић 6/3 карате

Раичевић Милица и
Ракочевић Теа 4/1
ритмичка гимнастика

Милош
Прица 5/5
фудбал
Алекса Матић и
Реља Ескић 8/7
веслање и тенис

Павле
Ташовски 5/3
теквондо

Давид Древен теквондо, Ања
Бабић, Анастасија Лутовац 4/3
гимнастика

Андреа Његомир
ритмичка гимнастика и
Милан Вујновић џудо 3/1

Вук Милићевић
7/1 голф

3-2 Никола Марковић - атлетика, Јакша Пантић - фудбал, Кристина Кулунџић - џудо, Реља Миловановић - једрење, Александра Јекић - ритмичка гимнастика, Алекса Кршикапа - спортска гимнастика, Ива Торић - карате

CRVENI KRST
TAKMI^EWA

HUMANITARNE AKCIJE

Прва помоћ је активност која
директно произилази из принципа
и мисије покрета Црвеног крста.
Општинско такмичење у пружању
прве помоћи одржано је 11.маја у
ОШ “Љуба Ненадовић“. На три
радна погона 22 екипе подмлатка
су показала знање и вештине
стечене у обуци која је обухватала
14 школа. Наша екипа освојила је
2.место.
На полуфиналном такмичењу
у коме је учествовало 10 екипа у
квизу у пружању прве помоћи и
добровољног давалаштва крви,
ученици 4/3 освојили су друго место.

Ученици су још једном показали да могу бити оцењени
највишом оценом за хуманост. Са својим наставницима и
родитељима подржали су акцију Црвеног крста Чукарице
"Један пакетић, много љубави". Несебично су учестововали
сви ђаци од првог до осмог разреда. Као волонтери
ученици 4/3 упаковали су много слаткиша и сланиша и
проследили Црвеном крсту Чукарице. Заједно са својим
предавачима су поделили пакетиће деци без родитељског
старања. Али, то није све. На централној манифестацији,
у Градској општини Чукарица, у име својих другова
послали су позитивну енергију. Постали су богатији за
радост даривања. Озарена лица деце из Установе за децу
и младе "Сремчица", ОШ "Милоје Павловић" и других,
пробудила су нам наду...
У Кошутњаку је у октобру одржана „Трка за срећније
детињство“. Наши ученици су традиционално узели
учешће у трци и куповини хуманитарних налепница.

VERSKA NASTAVA I VAN U^IONICE

Ученици 3/3 су са
учитељицом Аном
Лукић и вероучитељицом Тањом Радановић посетили Цркву Светог Луке у Кошутњаку, где су љубазно дочекани од
свештенства храма са
старешином оцем
Николом Гаврићем.
Ђакон Ненад Јовановић нам је на занимљив начин указао на
значење појединих делова храма
и литургијских предмета које је
показао ђацима. Дружење је настављено уз сокове, чоколадице
и веселу дечију игру у порти

цркве. Ову посету је красила
срдачност и топла гостољубивост
домаћина, као и мир молитвених
осећања. По томе ће нам остати
у дугом и дивном сећању.

Ученици 6/1,2,6
учествовали су у Литургијском фестивалу
у Цркви Вазнесења Господњег у Жаркову. Најпре су узели учешће у
самој Литургији и светој тајни Причешћа, а
касније и у разним радионицама које су биле
организоване у порти
цркве. Правили су
крстиће од полимерне
глине, учили да плету
бројанице, склапали дрвене играчке, учествовали у квизовима
и разним спортским активностима...
Т.Р.

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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UGLEDNI ^ASOVI

VULKANI NA ^ASU

Ученици 5/6 са наставницом Аном Николић на часу географије изводили су експеримент са вулканима који су сами направили од глине, пластелина... Сврха експеримента је била да се изазове ерупција
помоћу сирћета и соде бикарбоне. Успешно
су извршили експеримент, било је поучно
и забавно.

М. Јовановић 6-6
Примери програма
Visual basic
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8/1 Милутин Јовановић „Табеларни прорачун програм Excell“
6/5 Радмила Симијоновић, Гордана Милин, Весна Игњатовић „Плава звезда“
6/1 Радмила Симијоновић „Ентеријер и екстеријер“ корелација са ТИО
Радмила Симијоновић квиз „Падежи нам нису баук“ - сви петаци

7-4 Снежана Јоцић
Хемијске везе
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М. Јеверичић
Пирамида

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“

2-1 Биљана Мунишић
Писање речце не

NAUKA U U^IONICI

У одељењу 3/1 одржан је Дан експеримената.
Вредни и радознали ученици овог одељења
изводили су интересантне и разноврсне експерименте, уз велико задовољство публике својих другара. Током извођења експеримената,
а и у објашњавању појава, помагала им је учитељица Сања Сворцан Поповић. Подршку малим научницима пружили су и родитељи, помажући им у припреми експреимената код
куће, а неколико мама је и присуствовало извођењу у учионици.

УГ
Ч ЛЕ
АС Д
О НИ
ВИ

Рада Симијоновић
Обичаји

8/7 Марина Стојановић
Ко то тамо пева

4/4 Весна Томић Митровић „Funny face“
6/4 Славица Тодорић и Бранка Миливојевић „Текстуралне промене на геометријским облицима“
7/6 Бранка Миливојевић „Полиноми“
2/5 Гордана Лазић „Род и број именица“

Марија Ршумовић
Вегетативни органи

Рајка Тодоровић
Богојављенска ноћ
ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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ДИВЧИБАРЕ – настава у природи
за други разред 16-23. 10.
АРАНЂЕЛОВАЦ – настава у природи
за први разред 19-26. 10.
КУШИЋИ – настава у природи за трећи разред
11-18. 10. У предивном природном окружењу Кушића окруженог шумама, малињацима и непрегледним брдима која пуне поглед и душу посматрача, сви смо осетили благодет ове ваздушне
бање. Целокупном, надасве позитивном утиску,
допринело је изузетно љубазно особље хотела
посвећено сваком госту, спремно на договор и
сарадњу. Смештај и храна су били одлични.
Деца су имала богат дневни распоред у чијем
су креирању равноправно учестововали рекреатор
и учитељице. Од изузетног значаја било је то
што је рекреатор из краја, те нам је свакодневно
откривао увек неки нови и неистражени део Кушића. У преподневним шетњама обишли смо све
ПРИЧА 4/2 - Под сенком великог платана у школском дворишту у септембру, пре четири године, окупило се 26 дечака и
девојчица. Сви су узбуђено и
знатижељно гледали у учитељи-

цу Мирјану. Тада је почела наша
прича, прича 1/2.
Прва рекреативна била је на
Дивчибарама када су током седам
незаборавних дана започета прва
пријатељства којима смо заједно
исписивали по једну страницу
наше приче. Чекали су нас велики изазови – читање, писање,
математика, лектира. Али, заувек
ћемо памтити последњу рекреативну у бањи Врујци. Остварено
је још нових пријатељстава, било
је смеха, занимљивих догађаја,
а много тога смо и научили. Посетили смо Бранковину и гроб
чувене песникиње Десанке Максимовић. Раније смо читали и
учили њене песме, а сада смо

БАЊА ВРУЈЦИ – настава у природи
за четврти разред 19-26.10. Ученици
су учествовали у креативним радионицама, дружећи се са вилама, обележјима
годишњих доба; учили о појавама и
бојама у природи, начину рада сунчаног
сата, кретању планета у Сунчевом систему и смени годишњих доба...
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знаменитије тачке овог планинског места, а послеподневне су биле екстремне – прави изазов у
којем смо се кроз шумске дивљине провлачили,
пентрали, падали и дизали са осмесима на лицу
и пуним срцима.

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“

сазнали и много више о њеном
животу. Ишли смо и у Чаробно
село. Научили смо много о природи и животињама и имали
прилику да први пут пробамо
свежу нану. У кући војводе Живојина Мишића видели смо стари
намештај и одећу из прошлог
времена и упознали се са његовим животом и борбом у Првом
светском рату.
Сваког јуна накратко бисмо
излазили из наших улога и препуштали се чарима лета. Следеће
године почињемо нову причу,
али заувек ћемо памтити своју
учитељицу, а у срцу нам остају
најлепше успомене.
Нађа Милић 4/2

ВРШАЦ – једнодневни излет за пети разред 20.5.

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ,
СУБОТИЦА, НОВИ САД –
екскурзија за шести разред 13-14.5.

МЕЋАВНИК, ДРВЕНГРАД, БАЈИНА БАШТА – екскурзија за седми разред 7-8.5.
Много догађаја, забаве и уживања! Прелепи планински поглед-Мокра гора. Мрак тиња кроз
прохладне прозоре необузданог воза-Шарганска осмица. На крају прелепи сићушни град препун
смеха и радости-Дрвенград. Теодора Миловановић 7/4

БОР, ЗАЈЕЧАР,
ГАМЗИГРАД,
НЕГОТИН, ЂЕРДАП,
ЛЕПЕНСКИ ВИР,
СРЕБРНО ЈЕЗЕРО –
екскурзија за осми разред
10-12.10.
СМЕДЕРЕВО –
наставничка екскурзија
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NAJRASPEVANIJE ODEQEWE

Победнички пут 4/4, учитељице Веснe Ристић, почео је
у нашој школи када су на школском такмичењу „Најраспеванија одељењска заједница“ у конкуренцији 8 одељења
освојили прво место и пласирали се на Општинско такмичење
где су, такође, били први.
И на Градском такмичењу на коме је учествовало 11
школа били су најбољи, а њихово извођење побрало је све
симпатије публике и жирија. Посебно су сви били дирнути
поруком – „свако дете треба да има брата или сестру“. Извођењем је био импресиониран и члан жирија Миња Субота,
који им је поклонио свој ЦД. Као победници такмичења
добили су и карте за представу у позоришту „Душко
Радовић“, као и књигу и ЦД са народним песмама.

NAGRA\ENE “RUKE”

Ученици 3/4 освојили су
прву награду за вансеријско
извођење
перформанса
„Руке“ на овогодишњем
Савсковеначком урбан фестивалу сјајним наступом
који је настао у „мајсторској
радионици“ Тијане Божиновић, Небојше Мирковића и
Иване Васиљевић. Перформери су имали три извођења
- у школи, КЦ „Чукарица“ и
на сцени „Театра 78“.

ТЕПИХ СЈЕРПИНСКОГ - У
Алмерији, Шпанија, 13. маја,
више од 1000 деце формирало
је седму итерацију тепиха
Сјерпинског и највећи фрактал Сјерпинског на свету.
Делић овог фрактала направили су и ученици наше школе и тиме постали део ове
манифестације.
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STIHOVEZ
Домаћин другом сусрету Удружења песника Чукарице, била је
наша школа 26.12.2015. године. Наиме, ученици, представници 8
школа са општине Чукарица, такмичили су се у рецитовању својих
песама. Текли су интересантни дечји стихови, уливали се у срца слушалаца. Било је и оних стидљивих, који су тихо и брзо говорили
стихове, јер је трема била превелика. Жеља за победом још већа.
Али, на крају, сви су се сложили да је најважније осећање које
преносе, да ће трема временом нестати, а да млади песници наставе
да нижу стихове. Треба истаћи да је у конкуренцији млађих ученика
у „Дечјем стиховезу“, наш ученик Јован Томић 4/3 освојио треће
место, а у конкуреницији старијих, Наталија Томић 5/7 са оригиналном
песмом Пубертет прво место. У захвалници коју је добила школа
стоји: „За истинско благодарје, разумевање и подршку“ као и мисао:
„ У џепу ништа, у души богатство.“
С.И.

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“

Моћ речи

Негујемо
изражајност и правилно казивање. Развијамо љубав према говорништву.
Показујемо моћ изговорене речи.
Преношењем емоције кроз стихове песме
„Баш ме брига“ – Б. Рогач, Софија Орловић 1/7 издвојила се на школском
такмичењу међу изузетним рецитаторима. У још јачој конкуреницији, на
Општинском такмичењу, освојила је 3.
место. Школу је представљала и на
нивоу града. Дар и таленат који Софија
има са задовољством ћемо подстицати
и љубитељима поезије приуштити уживање у лепоти речи.
Н.Ч.

„Дечије царство 2016."
Десети међународни фестивал поезије за децу одржан
је у Бањалуци. На конкурс је стигло више од 6000 дечијих
радова из Србије, Словеније, Македоније, Хрватске, Црне
Горе и Републике Српске.
Велики број финалиста из региона се на најбољи начин,
великим стиховима малих људи, храбро, пред признатим
песницима као што су Раша Попов, Тоде Николетић, Мирослав
Кокошар, Душан Поп Ђурђев, Пеђа Трајковић, представило
рецитујући своје стихове. Достојно су репрезентовали своје
школе и градове.
Наш ученик 4/3 Јован Томић представио се песмом Главобоља са којом је већ освојио друго место на Фестивалу
поезије београдских основних школа “Мали победник“. У
оштрој конкуренцији и на Међународном фестивалу освојио
је другу награду у млађој категорији. Своје стихове представио
је на и РТРС у јутарњем програму, а гостопримство му је
указано и код председника Скупштине РС Недељка Чубриловића. Поносни смо на „малог амбасадора" наше школе.

Љубав је песма
Љубав је реч која рану исцели. Љубав је мирис
кише док молитва са усана клизи. Љубав је песма
над пољима Комова плавих.
Видео сам љубав како осмехом буди уснулог
дечака. Видео сам љубав како без гласа говори никада те нећу оставити, само ме чувај у оку, малена. Видео сам љубав како грехе прашта. Чуо
сам је како успаванку пева, невешто корача и мајку дозива. Чуо
сам је како плаче у сну.
Питао сам љубав где је заспала, кога је сањала и зашто је
плакала. Рекла ми је да ни рана ни бол нису рана и бол ако пре
тога нису били љубав. Обећала ми је да ће бити ту кад никога не
буде више. Обећала ми је да ће немо чекати да ме загрли поново.
Обећао сам да ћу је носити са собом заувек.
Лазар Вулић 7/7

TANGO SEKCIJA
Већ трећу школску годину одељења 3/4 и 4/6 уче аргентински
танго у оквиру пројекта Института за аргентински танго „Танго
натурал“. Захваљујући својим учитељима плеса Соњи Живановић
и Дарку Дожићу, који су први пут у региону отпочели пројекат
бесплатне школе танга за основце, наши ученици плешу и напредују у плесу који све више осећају и воле.

ГЛАВОБОЉА
Учитељица наша увела "права"
да свако са сваким мора да седи,
нарушена је мушка слава,
сад се црвени, зноји и бледи.
До тог сам дана живео мирно,
са другом Костом у задњој клупи,
брига нам била светско финале
и ко ће сличица више да скупи.
Сад се за школу пакујем брижно,
свеске, оловке и тако редом,
ал`ми у глави хаос влада
помешам распоред,
петак са средом.
Сада разумем мога тату,
јер сам сазнао мало више
па се чудим, па се дивим,
како девојчица црта и пише.
Е, баш је школа велико чудо,
види ме, постајем добро дете,
уместо да се проводим лудо,
на све ми стране мисли лете.
У име дечака четвртог три,
љубазно молим, није шала,
учитељице, срећна била,
укини права, боли ме глава.
Јован Томић
IN MEMORIAM
Прерано нас је, нажалост, напустила
наша драга учитељица Илинка Јовановић.
Увек ћемо је се сећати с великим
пијететом.

УНИКАТ l ГОДИШЊИ ЛИСТ l ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ l Број 7, јун 2016. l Издаје: l ОШ „Уједињене нације“, тел/факс: 011/2510-067 l e-mail: unskola@gmail.com
www.un.znanje.info l Директор: Весна Радовановић Пеневски l Редакција: Слободанка Ивановић (библиотекар), Весна Марковић (помоћник директора) l Захваљујемо
свим наставницима и ученицима који су помогли у изради овог броја l Припрема за штампу: Милијан Ивановић l Штампа: Графостил, Крагујевац l Тираж: 1000
примерака l CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 373.3/.4(497.11) l УНИКАТ : годишњи лист ОШ "Уједињене нације". - 2016 (јун).
- Београд (Борова 8) : ОШ "Уједињене нације", 2011- (Крагујевац : Графостил). - 30 cm l Годишње l ISSN 2217-6098 = Уникат (ОШ "Уједињене нације" Београд) l
COBISS.SR-ID 184611596

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“

35

C
M
Y
K

Завршна приредба
“Досада” 3/1

НА СЛОВО,
НА СЛОВО...

Лепота
дечје песме и сјајне глуме
пружиле су нам изузетан ужитак.
Шалама и сценама из школског живота
ученици I/1 су заваршном приредбом ''На слово, на
слово...'' изазвали смех, радост, одушљевење и
задовољство присутних родитеља.
Честитамо прваци, а сада на заслужени
одмор! Т.П.

„Мали
програм“ изазвао је велико
одушевљење. Наиме, ученици 1/7
припремили су за своје родитеље сцене из
школског живота. Кроз „Азбуку“, „Побуну“,
„Хвалисаве оцене“ у ритму „Лудог летњег
плеса“ и других мелодија показали су ново
лице школе за чији су осмех задужени
управо они – најмлађи
ђаци. Н.Ч.

4/6

На завршној приредби учествовала је и наша
позната глумица Аница Добра, која је с децом
отпевала песму Свечане беле кошуље из
култног филма Црни бомбардер. Одушевљена
пријемом обратила се деци дирљивим речима.
Наставница
је желела да провери
информацију да је аутор,
чије су дело обрађивали на
часу, живео 92 године. Када се
уверила да је информација из
читанке тачна, рекла је:
„Нисам веровала. Е, нека
нам је жив и
здрав...био.“
Наставница
пита ученике кад
су завршили писмени:
„ И како сте урадили
писмени?“
Ученик:
„Хемијском.“

Заједничка завршна приредба
4/2, 4/4, 4/6 и 4/7
Наставница:
„Лазаре, поздрави се
са четворком.“ Лазар:
„Ћао четворко.“

BISE
RI :
-)

Наставница: „Дете,
ти знаш за нулу, али ја
ћу бити добра и поклонићу ти 1.“

Наставник:
„ Ти стално гледаш у
плафон и смејеш ми се у
лице.“

На часу
математике радимо
кружницу. Наставник
пита: „И где ћемо сад да
нацртамо
полупречник?“
Ученик: „На
табли.“

Наставник:
„Ви немате
пушкице, него
минобацаче и
хаубице.“

Ученик:
„Наставнице,
овај је сатаниста.“
Наставница: „То
значи да ћете се
добро слагати.“

Наставница:
„Следеће је
живинарство, то су
кокошке, гуске, ћурке.“
Ученик: „Значи све наше
девојчице.“ Наставница: „Не
брини се, следеће је нешто
за тебе. Пишите,
коњарство.“

Наставница:
„Снага аутомобила
мери се у коњима.“
Ученик: „Ако ја уђем у
тај аутомобил, има
ли тад више
коња?“

Наставница
физике предаје
лекцију о раду.
Наслони се на зид и
каже: „Видите, ја сад не
радим ништа.“ Ученик:
„И за то добијате
плату?!“

