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Изазови образовања и васпитања
у данашњем тренутку

РЕЧ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Како  да знамо да смо на правом путу који
ефикасно образује и васпитава ученике?  Како да
знамо да ће знања и вештине које ученици стичу
у основној школи  бити функционални за њихово
даље образовање? Како да знамо да ће досадашњи
начин учења и  усвајање  наставног садржаја
бити  и даље сврсисходни? Како да учимо када
се количина информација која је доступна сваке
године удвостручује? Како да пратимо технологију
када присуствујемо сменама техничких револуција
сваких пар година?

Одговоре на ова и многа друга питања  је
веома тешко дати ако и даље размишљамо на
начин како су претходне генерације научене.
Знамо да ће многа занимања за која се данас
школују ученици нестати за 10, 15 година или
много брже. Многим ученицима је тешко да уче
на традиционалан начин када су окружени  разним
лако доступним информацијама, друштвеним
мрежама, видео игрицама, примереним и непри-
мереним интернет садржајима.

Развој технике нас приморава да ученике у
школама треба припремати за послове који уопште
не постоје, за технологије које још нису створене
са циљем да се решавају проблеми за које не
знамо ни да постоје.

И шта је онда задатак образовних установа,
наставника, родитеља, друштва ? Чини се нере-

шиво и веома тешко, а заправо је
једноставно. 

Морамо се прилагодити новим
условима у којима смо се нашли
и направити квантни скок у начину размишљања
и учења. Неопходно је научити ученике да раз-
ликују  праве информације од лажних, да управ-
љају својим образовањем, да буду спремни да
уче цео живот,  јер иако се не може цео живот
ићи у школу, мора се доживотно учити. 

По свим истраживањима и у успешним обра-
зовним системима веома мали број ученика ко-
ристи модерне технологије за учење. И ту се
назире могућност успешног решавања наведених
проблема. Укупно образовање треба посматрати
као јединствену целину а то значи да је неопходно
редефинисање наставних програма који ће избећи
преклапање наставних садржаја. Приоритет да-
нашњег образовања мора бити  оспособљавање
ученика за решавање проблема. Научити их да
креативно и критички размишљају и стварају
нове идеје тежак је задатак који се поставља
пред наставнике. За такву наставу неопходни су,
осим изврсних наставника, савремено опремљени
кабинети, модерна дидактичка средства, интер-
активне табле и друга наставна средства, што ће
и бити приоритет у даљем развоју наставе у
нашој школи.

За решење многих ствари 

Боравак је избор прави.

Домаћи задаци, игра, шала

За сваког ђака ствар је права. 

Другарство и љубав на првом су месту,

То се полаже на сваком тесту. 

ДРУГО ЈЕДАН, сваки ђак је вредан;

ДРУГО ДВА, добра смо ми деца сва;

ДРУГО ЧЕТИРИ И ДРУГО ТРИ у боравак први дојури;

ДРУГО ПЕТ, боравак је наш цео свет;

ДРУГО ШЕСТ, ми увек имамо неку вест;

ДРУГО СЕДАМ, најбољег друга ником не дам. 

Боравак смо сад прерасли,

У озбиљне ђаке смо израсли.

Дружићемо се и даље скупа,

Ал’ без боравка је тешка мука.

Растанак је дошао наш,

Недостајаће боравак баш!

Д.П. 

Boravak
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Добро нам дошли!

Пред почетак сваке школске

године двориште школе као да се

смањи. Толико деце, родитеља,

бака, дека, пријатеља дође да по-

здрави рађање новог времена.

Предшколци постају школарци.

Дотерани, разиграни, помало упла-

шени. Све је ново и све је друга-

чије. Пуно неизвесности, слатког

ишчекивања, много наде, жеља

безброј. 

И учитељицама је тако. Нова

генерација, упознавање, нови иза-

зови. Најлепше је и најтеже док

се мало привикну једни на друге,

нова правила. Врло брзо буде и

по пет часова-није лако. 

Стоје учитељице Сања Сворцан

Поповић, Весна Алић, Ана Лукић,

Ивана Васиљевић, Ружица Мла-

деновић, Јелена Вучковић и Весна

Огњановић, насмејане, уз децу-

први сусрет. Толико је важан. Зато

је на сваком лицу осмех. Да охраб-

ри, да помогне том првом кораку

напред. Срећно! Верујемо у вас.

На осам седница Ученичког парламента водила

се дискусија о односима и сарадњи између ученика

и наставника, школе и Културног центра Чукарица,

организацији екскурзија, мерама безбедности у

школи, хуманитарним акцијама, ненасилној кому-

никацији, реализацији приредбе у школи, успеху и

дисциплини ученика и другим питањима која су

интересовала ученике. 

Током једног састанка ученици су анкетирани

на тему „Три омиљена наставника у мом одељењу“

уз образложење зашто издвајају баш њих, што је

дало одговре на многа интересантна питања. На

позив Свратишта у Крфској улици, Ученички пар-

ламент је донео одлуку да се придружи хуманитарној

акцији у прикупљању топле одеће и обуће за децу

која живе на улици. Позив за учешће у хуманитарној

акцији био је потом упућен свим ученицима наше

школе, а одзив је био велики. Ученици су учествовали

и у организацији прослава Дана школе и школске

славе, Светог Саве.

На једном састанку током другог полугодишта

одржана је радионица о ненасилној комуникацији.

Дискутовало се о томе шта отежава комуникацију

међу људима, а и о другачијим, адекватнијим начи-

нима да се нешто саопшти, посебно путем „Ја по-

рука“. 

Током другог полугодишта бавили смо се и ор-

ганизацијом набавке мајица за испраћај осмака,

организацијом прославе матурске вечери, профе-

сионалном оријентацијом, организацијом пробног

и завршног испита, износили предлоге за побољшање

рада и атмосфере у школи.
Председник Ученичког парламента

Анђела Миланковић 8/5

И ОНИ ОДЛУЧУЈУ

У суботу, 17. марта, све је
врвело од ужурбаних корака и
жагора малих предшколаца
који су са својим родитељима
дошли да упознају школу-про-
стор у коме ће провести на-
радних осам година, програм
по коме ће радити, своје учи-
тељице. Заједно са педагош-
ко-психолошком службом, ди-
ректорком, помоћником дирек-
тора учитељице су показивале
уређене учионице, летње баш-
те, свечану салу, библиотеку...
било је много узбуђења, радо-
сти, безброј питања. На сва су
добили одговор. Били су ту и
њихови старији будући другови
који су им прилазили бодрећи
их осмехом и љубављу. 

Али, ту није крај. Будући,
малени ученици дошли су у
још једну посету школи заједно
са својим васпитачицама. На
сваком кораку дочекани су доб-
родошлицом.

ПРИЈЕМ ПРВАКА

Sre]no  \aci  prvaci!

Otvorena vrata
{kole za
pred{kolce

Otvorena vrata
{kole za
pred{kolce

,
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Бити добар човек! Има ли

већег блага?! Увидети, наћи доб-

роту у себи, у другима, ширити

је међу људима. 

Велики родољуб, просвети-

тељ. Моралан у сваком погледу.

Светосавски дух зато живи. Жи-

веће вечно. Јер оплемењује, по-

креће. 

Школска слава Свети Сава

свечано је прослављена и ове

године. Прослава је почела све-

тосавском химном и приредбом

за ученике и родитеље под на-

зивом “Свети Сава школе и

цркве-мудра глава”. Приредбу

су припремили чланови драмске

и рецитаторске секције, школ -

ског хора, као и ученици 4/6,

заједно са наставницима Рад-

милом Симијоновић, Мирјаном

Гобељић, Миланом Станкови-

ћем, Горданом Милин, Слобо-

даном Станковићем, Мирјаном

Мандић и Драганом Ћурчић.

Свечани обред резања славс-

ког колача и освећења славског

жита обавио је свештеник Не-

бојша Милићевић. Кум славе

био је бивши директор школе

господин Јанко Ћупина, заједно

са супругом.

У холу школе организована

је изложба ликовних и лите-

рарних радова наших ученика.

За најбољи литерарни рад на-

грађени су ученици Марија

Стојановић 3/3 и Александар

Пантелић 6/5, а најбољи ли-

ковни урадиле су ученице

Тијана Јоксимовић 3/3 и Ана

Савић 5/2.

У заслужену пензију уз гро-

могласан аплауз, поклоне, али

и сузе испраћени су дугогодиш-

њи вредни, уважени чланови

колектива, који су својим радом,

односом према деци и колегама

оставили вечни траг у свим

срцима: Лидија Ковачевић, на-

ставница хемије, Милица

Квргић, учитељица и Милица

Стевановић, наша теткица.

Прослава школске славе

QubavQubav zaza ~~ovekaoveka
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Велика звона светионика хришћанства на вра-

чарском узвишењу јављају свесрпском роду да

почиње прича о борби наших предака за очување

вере и спознаје правичности, љубави у ближње.

Желим да је чујем и зато непоколебљиво стојим у

реду знатижељних и вери привржених. 

Лаганим корацима се крећем ка улазу док ми

све слабија кошава хлади образе. При сваком

звуку великог звона устрептим, а милина ми

обузме груди. Испред мене су велика врата храма

кроз која јасно видим пламен упаљених свећа.

Спуштам се у крипту храма осликану иконама

светаца, украшену златним нитима и овенчану

делима светаца за поколења. 

Духом вођен, озарен сам погледом српског

светитеља, нашег Светог Саве. Застао сам испред

иконе. Погледи су нам се сусрели, срце ми је

устрептало. Милим погледом, слабо видљивим

уснама, заклоњеним проседом брадом, упутио

ми је питање, жељан искреног одговора. У даху

сам одговорио не желећи да чека мој одговор,

који је долазио из дубине душе. „Да, учим и тру-

дим се да учиним добро дело за боље сутра.“

Погледао сам руку светитеља желећи да је по-

љубим и додирнем књигу коју држи уз скуте.

Учинио сам то. Лепо се осећам и топлина ме об-

узима. Обећао сам боље сутра и испунићу то јер

ми он даје снагу и обасјава пут. Полако се уда-

љавам од иконе, али се она не удаљава од мене.

Дубоко се урезује у срце и тражи да се само њој

вратим када осетим да ми је потребно храбрости,

хтења и жеље. Радо јој се враћам поносан јер

сам део ње.
Александар Пантелић 6/5

Pred ikonom Svetog SavePred ikonom Svetog Save

СВЕТИ САВА

Данас српске школе славе
лик и дело Светог Саве.
С вером својом сви се Богу моле
да се људи међусобно поштују и воле. 

Слога и мир да завлада
међу свима нама, 
приповедао наш је
отац Сава. 

Свеће горе данас на Врачару,
у највећем 
православном храму.
Ту су Турци некад давно били 
и мошти су Савине спалили.

У то име док је Срба и српског народа,
браниће се љубав и слобода,
Са три прста и вером у Бога,
славиће се православље, 
вера српског рода. 

Марија Стојановић 3/3
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Вековима су улазили у песме и у њих уносили све
своје врлине и дарове. Из песама улазе право у
наше животе, у наше памћење. 
Није било генерације пред коју живот није постав-
љао препреке и немогуће задатке. Кад ближњи
изда, као што Видосава издаде војводу Момчила,
онда му ни његова снага, ни снага сестре Јевро-
симе не може помоћи. Издаја узида и Младу Гојко-
вицу у зидине Скадра. А издају народ не прашта, ни
у животу ни у песмама. Јевросима, сестра Момчи-
лова, изгуби брата, али роди сина, јунака достојног
свога ујака. Роди Краљевића Марка, храброг и пра-
вичног, заштитника слабих и несрећних.
Величина и значај догађаја одређује и песму и ли-
кове у њој. Такав догађај је Косовска битка и
највећи јунак у тој бици, али и целој нашој исто-
рији-Милош Обилић. Њему нема равног. Оби-

лићева медаља је најсјајнија. Она појачава храб-
рост и жртву Топлице Милана, Косанчић Ивана и
кнеза Лазара. Његово име грејало је срца свих
наших хајдука, а Карађорђе и његови устаници
имали су у памћењу Обилићев подвиг. 
У нашој историји велику жртву су подносиле и де-
војке, жене, које су из боја чекале браћу, синове и
мужеве. Мајка Југовића у Косовској бици изгуби
осморицу синова и мужа, старог Југ-Богдана. Ог-
ромно је срце и Косовке Девојке, велико као у Оби-
лића јер она не плаче. Нема тих суза које ће
оплакати толику несрећу. Она је симбол хиљаде
ојађених девојака и жена. 
Следи највећа борба у нашој историји-борба за
памћење, јер неки желе да нам га избришу. Ако то
допустимо, издали смо све јунаке, издали смо и
себе. Немања Ђурђев 6/5

Данима некако свечана атмо-

сфера. Скоро ће Дан школе. Сви

су ужурбани. Мало је и треме.

Треба научити пуно текста на-

памет, увежбати говор, песму,

плесне кораке. Све мора да буде

синхронизовано, да тече као да

је све тако једноставно. А, и

није баш. Уз школске обавезе

треба наћи простор, време... Ро-

дитеље, наставнике треба обра-

довати, не обрукати се пред дру-

говима, пред самим собом. 

Једној девојчици из хора је

позлило. Цели дан вежба, мало

је спавала од узбуђења силног.

Није ни јела. Само је важно да

се све стигне. Излази погнуте

главе уз аплауз разумевања. Све

остало тече баш како треба. Сме-

њују се учесници драмске сек-

ције, рецитатори, хорови, плесна

група.

Овогодишња приредба “У

памћење су ушли из поезије”

посвећена је народном епском

стваралаштву и очувању српске

културне баштине.

Приредбу су припремили

драмска секција наставнице Рад-

миле Симијоновић и Мирјане

Гобељић, уз помоћ хорова на-

ставника музичке културе Гор-

дане Милин и Слободана Стан-

ковића.

Плесне тачке су припремили

одељење 4/6 учитељице Драгане

Ћурчић и Ивона Поповић 8/1.

Поводом Дана школе распи-

сан је литерарни и ликовни кон-

курс. Најбољи литерарни рад

написао је Немања Ђурђев 6/5,

а најбоље ликовне радове ура-

диле су Марија Стојановић 3/3

и Вишња Божовић 6/6.

Немања Ђурђев 6/5 читао је

свој награђени рад. Браво за осе-

ћај за лепу реч, за топлу исказану

мисао. 

Крај приредбе. Нема више

неспокоја, само радост и озарена

лица. Успели смо, још један Дан

школе протекао је свечано. Биће

тако сигурно и надаље. Деца

воле тај осећај поноса, што су

баш они део такве свечаности.

Заслужили су сваки аплауз. 

U pam}ewe su u{li iz poezije
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Новогодишњи празници и ове

године посебно су обележени. Били

су то дани креативности, радости,

разиграности, смеха.

Деца су са својим учитељицама

и родитељима направили честитке,

украсе, колаче и све то представили

и продавали на дводневној изложби.

За уморне и жедне била је ту чак и

лимунада. Зарађени новац свакако

ће знати да употребе за уређење учионица, наставна

средства или посете ван школе. 

Било је много приредби за родитеље. За децу

наших радника ученици 4/6 приредили су посебну

приредбу, а Деда Мраз је касније поделио пакетиће. 

Ученици 2/2, 2/4, 2/6, 2/7

Ученици 4/6
за пакетиће

Новогодишњи базар

Новогодишња приредба Кад снови добију крила, 3/1 

У добру и злу
Приредбом „У добру и злу“ желели смо

да у духу новогодишњих празника истакнемо

лепоту и значај породичног окупљања и дру-

жења са пријатељима. Детињасти у својим

улогама, а на сцени савесни, ученици 3/3

одушевили су присутне и заслужили све по-

хвале и честитке које су добили. 

Том приликом приказан је и породични

филм у виду колажа породичних фотогра-

фија ученика овог одељења, праћен ком-

позицијом „У добру и злу“. Н.Ч.

Dani radosti

Драга децо,

Желим вам да у Новој години будете нежни

као цвет, срећни као сунчан дан, благородни

као воћњак, разиграни као лептир, вредни као

мрав, несебични као дар, топли као жар, љубави

пуни и неопходни као сунчев сјај! Храбро

газите живота стазе и имајте светле образе!

Срећна Нова година!

Novogodi{wa poruka

u~iteqice
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Самостална ликовна изложба, ученице Милице Јеремић 6/3, одржана је у
марту у Галерији 73. Изложбa je приређена поводом обележавања Дана
независности, највећег грчког националног празника. У културно - уметничком
програму учествовала је група певача наставнице Мирјане Станковић, дует -
ученик Душан Катић 6/2 и наставник Слободан Станковић (виолина и
хармоника) и плесна група
одељења 4/6, учитељице
Драгане Ћурчић.

Чланови ликовне секције на-

ставнице Славице Тодорић и

ове школске године вредно раде,

представљајући своје радове

како у школи, тако и ван ње. У

промоцији својих радова оства-

рили су сарадњу са разним уста-

новама и организацијама. Тако

су у Општини Савски венац у

децембру приредили програм

“Хиландар-корен националног

идентитета”. Програму су при-

суствовали бројни гости и ро-

дитељи ученика наше школе.

У духовном делу програма

ученици су певали и рецитовали

духовне и родољубиве песме и

говорили о историјату манасти-

ра Хиландар. Припремили су и

ликовну изложбу посвећену на-

шим духовним коренима - Све-

том Сави и Светом Симеону.

Радови приказују иконе и мо-

тиве манастира Хиландар, а сви

су били поклоњени Задужбини

овог манастира.

Самостална изложба наше ученице

„Hilandar“ - koren
nacionalnog identiteta
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Поводом “Дана грчке културе”, а у организацији

Удружења интернационалног пријатељства, на

иницијативу наставнице ликовне културе Славице

Тодорић наши ученици припремили су пригодан

програм, упућујући речи:

“Желимо да изразимо неизмерну захвалност

што сте нам омогућили да данас прикажемо нашу

ликовну изложбу и културно-уметнички програм

“Хелада”. Овим желимо и да истакнемо нашу

љубав према Грчкој и вишевековно пријатељство

између два братска народа.” 

Поред изложбе чланова ликовне секције по-

свећене грчким културно-историјским знамени-

тостима у програму су учествовали ученици 2/6

учитељице Наташе Ђунисијевић са позоришном

представом, плесна група 4/6 учитељице Драгане

Ћурчић, хор наставнице музичког Мирјане Стан-

ковић, виолиниста Душан Катић и наставник му-

зичког Слободан Станковић. Фотографије ли-

ковних радова припремио је ученик 8/1 Марко

Жутић, а програм је водио Василије Пејчиновић

6/4, који је говорио и о лепотама Грчке: 

“ Земља је више од језика, иако то нису само

речи. Земља је више од заставе, иако то није

само обележје. Земља је нешто што се не може

разумети, зато што то није појам. Она се само

може волети, зато што је она пола нашег света,

део нашег живота.

Као да чујем молитву из Хиландара. Као да

видим ново ремек-дело: мирно море, ведро небо,

живота сјај. И као да небеске лађе, облаци виде

живот, виде дивоту, прелепе земље, дивоту Грчке.

Као да чујем гитаре и виолине мира. Запљускује

вода обалу, онај ситни, брашнасти песак, чији

укупан број не можемо ни да претпоставимо.

Као да сва острва желе да приђу, да се зближе.

Желе да направе пространство беспрекора у бес-

прекору. Као да оба мора певају, као да су жива

и у зимске дане, тада можда и најбоље, можете

чути тиху музику невидљивих, скромних свирача.

И као да чујем онај клецав, рањен корак уморног

срца великих јунака мале земље. Оних ратника

који знају да се не добија баш све на јуриш.

Онај корак, успораван и заустављан толико пута

муком, једино поново покретан снагом вере и

наде. Уз звиждук птица радост свачија расте, а

уз звук харфе живот свима нама постаје као

хармонија. Као да осећам да ће се из далеког

Лондона, уз фијук диска и тај траг вратити

родном месту, Грчкој. Као да ће се вратити

„Бацач диска“ да нам још мало прича колико је

овде лепо било пре, колико је лепота остало и

колико ће их остати овде занавек, да све ово

красе. Као да ће се вратити, или ми се то само

причињава.“ 

Dani gr~ke
kulture

У оквиру манифестације Грчки  дани у Београду, који се одржавају под
покровитељством Скупштине града Београда и Амбасаде Грчке у Београду, у априлу

у Хеленској фондацији за културу у Београду, приказани су ликовни радови наших
ученика под насловом „Хелада“.

Манифестацију је отворио директор Хеленске Фондације за културу у Београду
Никос Цицимелис, као и наставница ликовне културе Славица Тодорић.
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Приредба поводом Франко-

фоније одржана је у марту у на-

шој школи. Било је уживање

пратити програм који су најав-

љивали ученици-водитељи,

најпре на француском, а потом

на српском језику. Занимљивости

о Франкофонији и француском

језику слушали смо уз звуке

француске музике на хармоници

и пригодне слајдове на видео-

бим-у. Било је ту рецитација,

глуме, извођења композиције на

фаготу, песама, игре... На леп и

инвентиван начин дочарана је

лепота француског језика. Добра

организација и посвећеност на-

ставница француског језика, као

и техничка подршка наставника

музичке културе, допринели су

да се истакне таленат наших

дивних ученика. Приредба је

наишла на добар одјек публике.

С нестрпљењем очекујемо по-

новно дружење следеће године

истим поводом! Г. В.

ФРАНКОФОНИЈАФРАНКОФОНИЈАФРАНКОФОНИЈАФРАНКОФОНИЈАФРАНКОФОНИЈА

Самостална изложба фотогафија
знаменитости Београда Јане Радовановић

и Марка Жутића 8/1

Бирам француски језик
Пројекат “Бирам француски“ представља ини-

цијативу Француског института у Србији са циљем

да се подрже професори француског језика,

културе и франкофоније. Рад у школама са фран-

кофоним особљем је нешто посебно. Подразумева

актуелне динамичне методе, које су пуне игара и

утемељене на комуникацији.

У сарадњи са француским институтом, Наташа

Перишин и Горица Вељовић, наставнице фран-

цуског језика, организовале су у нашој школи

радионице које имају за циљ откривање француског

језика.

Лектори су у октобру одржали три радионице

у одељењима 8/4, 4/2 и 4/4. Ученици су заиста

уживали у оваквом часу.

ФРАНКОФОНИЈА
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DIGITALNI UXBENICI
Институт за психологију у сарадњи са издавачком

кућом Креативни центар уз подршку швајцарске ор-

ганизације HELVETAS Swiss Intercooperation SRB,

реализовао је део пројекта “Развој електронских ма-

теријала” у нашој школи.

Циљ пројекта је развој електронских додатака за

ученике нижих разреда основне школе. Једна од фаза

пројекта односила се на тестирање развијених елек-

тронских материјала како би се добиле драгоцене

повратне информације важне за унапређивање истих.

У пројекту су учествовали наши ученици другог и

четвртог разреда.

Дан науке
Светски дан науке, 10. новембар, обележен је разним актив-

ностима. У сарадњи са студентима Хемијског факултета, на-

ставник хемије извео је низ занимљивих огледа за ученике

петог и шестог разреда. Наставници физике су уз помоћ ученика

седмог разреда демонстрирали рад Теслиног трансформатора и

Ван дер Графовог генератора. Наставница техничког и инфор-

матичког образовања је, такође, уз помоћ ученика седмог

разреда, приказала начин програмирања М ботова. Наставнице

биологије су одржале огледни час у одељењу 5/2. Директорка

школе и наставница верске наставе одржали су предавање

“Развој научне мисли” за ученике седмог и осмог разреда.

Me|unarodni
konkurs „Koreni“

Свечана додела награда на Међуна-

родним конкурсу “Корени” одржана је

у септембру у Руском дому у Београду.

Конкурс су расписали званично гласило

Српске православне цркве за децу “Све-

тосавско звонце” и Српско одељење

јавног међународног Фонда јединства

православних народа (Русија). Стручни

жири је међу великим бројем пристиглих

радова за награду предложио и рад Вла-

димире Корнејћук, ученице 6/3, која је

награду примила у присуству настав-

нице ликовне културе Славице Тодорић.

Ово је њена већ друга награда на кон-

курсу “Корени”.
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Ekskurzija za pam}ewe
Екскурзија осмог разреда реализована је у

октобру на дестинацији Јагодина-Ниш. У Јаго-

дини ученици су посетили Градски зоолошки

врт и Музеј воштаних фигура, у коме су могли у

природној величини да виде и фотографишу ис-

торијске личности, по-

знате спортисте и по-

литичаре. У Нишу су

обишли многе култур-

но-историјске знамени-

тости града Ниша и

околине – Ћеле-кулу,

Чегар, Каменички вис,

Нишку тврђаву, Казан-

џијско сокаче, исто-

ријски локалитет из

римског времена „Ме-

дијана“, немачки кон-

центрациони логор „12.

фебруар“, манастире

Копорин, Манасију и

Нишку бању. 

Екскурзија је била

веома занимљива и за-

бавна, али било је туж-

но, јер је то последња

заједничка екскурзија. 
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Јагодина и Ниш - 8. разред

Сремски Карловци, Суботица
и Палић - 6. разред

Лазаревац, Бранковина и Дивчибаре
- настаничка екскурзија

Топола и Аранђеловац -
5. разред

Лепенски вир - 7. разред
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Produ`eni boravak na izletu
На други полудневни излет за ученике продуженог

боравка пошли смо са циљем да посетимо Стари Тамиш

и Панчево. Излет је био веома садржајан и добро орга-

низован. Посетили смо фарму крава Стари Тамиш,

упознали се са производњом млека, начином муже

крава и даљим транспортом млека до млекаре „Имлек“.

Посетили смо мини зоолошки врт у оквиру фарме,

упознали се са начином узгоја и исхране животиња у

њему, видели разне пољопривредне машине... Даље

нас је пут одвео до оближњег градског парка у Панчеву

где су настављене рекреативне игре.  У Београд смо се

вратили презадовољни и пуни утисака. Т.В. 

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“

Lepote Sokobawe
Наша учитељица нам је пуно причала

о лепотама Сокобање и једва смо чекали

још једну авантуру. 

Одушевљени лепотом природе, сваког

дана смо шетали долином Моравице. Под

ногама смо могли да чујемо крцкање ка-

менчића и жуборење реке. Пуштали смо

сплавове од травчица и листића који би,

нажалост, брзо запели за неки камен. Ле-

птерија је била права експедиција за нас,

пењали смо се, а такву природу нигде још

нисмо видели. Увече смо се забављали у

дискотеци и имали разна такмичења. Никад

нећемо заборавити лепи трг који се видео

са нашег прозора. Тамо смо проводили

део времена, причајући и делећи осмехе

са нашим пријатељима. Било нам је за-

нимљиво и што смо видели купатило из

филма Зона Замфирова. 

Учитељица нас  је научила много о

природи, прошлости и традицији, како да

се смејемо и радујемо и, најбитније, како

да се међусобно волимо. Ово је заиста

било незаборавно искуство. 
Дуња Томашевић 3/2

Бања Врујци - 1. разред

Златибор - 2. разред, октобар 2017.

Izlet na Fru{koj gori
За ученике од првог до четвртог разреда у

мају је организован једнодневни излет на Фрушку

гору. Ученици су прво посетили манастир Кру-

шедол из 16. века и цркву посвећену празнику

Благовештења. У манастирском комплексу ор-

ганизовано је слободно време за игру и дружење.

Након тога обишли су Петроварадин, а затим и

Сремске Карловце. У том живописном градићу

ученици су видели барокну Саборну цркву по-

свећену Св. Николи, Патријаршију, Карловачку

гимназију, православну Богословију, Градску

већницу и чесму Четири лава. 

Деци је овај излет остао у лепом сећању на

дивно дружење, песму, игру.

Сокобања - 3. разред,
септембар 2017.

Сокобања - 4. разред,
октобар 2017.
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Ученици 8/1
учитељица Биљана Мунишић,
одељењски старешина Весна Игњатовић

Ученици 8/2
учитељица Драгана Морача,
одељењски старешина Зоран Гргур

Ученици 8/4
учитељице Јелена Ковачевић, Драгана Нова-
ковић и Душанка Ђурић,
одељењски старешина Весна Јовановић

Ученици 8/6
учитељица Драгана Ћурчић,
одељењски старешина Александра Блажић

Ученици 8/7
учитељица Милица Мијаиловић,
одељењски старешина Милан Сретић

Ученици 8/5
учитељице Драгана Јевремовић и Јована Асиповић,
одељењски старешина Радмила Симијоновић
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GENERACIJA 2003.

Ђак генерације
АНЂЕЛА МИЛАНКОВИЋ (8/5)

У нашој школи много
је ученика који су учество-
вали на такмичењима и
освајали награде. 

Међу њима се издвојила
Анђела Миланковић 8/5.
Самоуверена и амбициозна
тежи остварењу својих ци-
љева. Вредним радом са-
купила је двадесет и три
дипломе из математике, српског језика,
физике, хемије, биологије и француског
језика. На питање да ли ће уписати Ма-
тематичку гимназију одговара да је ма-
тематика само њен хоби.

Поред редовних школских обавеза
активна је и у ваннаставним активно-
стима-председник је Ученичког парла-
мента, а ван школе надограђује своје
знање у Центру за таленте. 

Многобројне обавезе не спречавају
је да се дружи и стиче пријатеље. Своје
знање је увек спремна да подели са
онима којима је то потребно. 

Да је у здравом телу здрав дух, дока-
зује тренирајући пливање. 

Анђела истиче да су за њен успех
највише заслужни породица и њени
пријатељи. 

Желимо јој сву срећу у даљем шко-
ловању. 

Р.С.

Спортиста генерације
ИСИДОРА ГАЈИЋ (8/6)

Исидора је бранила боје
наше школе и освајала
бројне дипломе, медаље и
пехаре играјући рукомет,
кошарку и одбојку и ба-
цајући куглу на такмиче-
њима од општинског до
регионалног нивоа. Заљуб-
љеник у одбојку, али оп-
штег спортског духа, тим-
ски играч, али и снажан индивидуалац,
постизала је успехе и на спортским те-
ренима и у школи.

Исидора је вуковац, успешан так-
мичар из историје, хемије и српског
језика, свира клавир, учи грчки и не-
мачки. Плени својом личношћу, ведра
је, спонтана, несебична и увек спремна
да помогне. Желимо јој пуно успеха у
даљем школовању и свим наредним
такмичењима. 

Ученици 8/3
учитељица Милица Квргић,
одељењски старешина Александра Ђошић

Кроз ових осам година у животу сваког од нас било је
прегршт ситуација. Нисмо савршени, нисмо исти и углавном се
препиремо око небитних ствари, али такви смо, посебни, и
нема одељења као што смо ми. Сећаћемо се сваког појединачно
јер смо током школовања изградили неку повезаност налик сла-
галици где појединачни делови нису вредни све док се не споје
у јединствену целину. На корак смо од једног новог почетка, ве-
ликог теста зрелости, новог циља до којег стижу само они
упорни и вредни. Иза нас је осам година најлепшег живота и
хвала свима што сте били део њега... 

Били смо деца, једно другоме страна, непозната и далека.
Желели смо да се часови што пре заврше да бисмо побегли од
обавеза. Време је пролазило. Делили смо добро и зло. Заједно
смо лакше подносили грдње, заједно смо били јачи. А сада
стојимо на раскрсници безброј путева и питамо се којим да кре-
немо. Никада немојте застати, само корачајте јер живот је
препун изненађења. Растанак је нови почетак!...

Понекад нисмо ни свесни колико много имамо док не дође
тренутак када од неких ствари морамо неповратно да се
опростимо. Вратили бисмо време уназад. Исправили толико
пуно грешака. Сада, сви стојимо на крају једног пута, на крају
једног дела наше младости. Испред нас се простиру нови путеви.
Свако од нас ће изабрати свој смер и отпловиће у своју будућност
ношен струјама живота... 

Завршетак основне школе смо сви жељно ишчекивали, али
сада треба да се присетимо свих успомена, смешних и лепих
тренутака кроз које смо заједно прошли. Осми разред нас је по-
себно зближио и пружио незаборавна искуства... 

Осам година. Да ли су прошле брзо или су дуго трајале? Да
ли нам је било лепо? Jесте, сигурно. Да ли смо за све ово време
научили нешто? Јесмо, свакако. Свих ових година одрастали
смо заједно. Сада ће свако својим путем, али то не треба да буде
крај. Нека сваком од нас то буде нови почетак у наредном
периоду живота. Будућност припада нама!...

Дане у овој школи испунили смо шалама, сузама и свим
емоцијама које ће имати посебно место у нашим срцима. Сада,
када смо стигли до краја, трудимо се да не патетишемо, причамо
како једва чекамо крај, а сви знамо да бисмо бар на тренутак
вратили време. Једни друге смо правдали, једни друге учили како
да волимо и опраштамо. Свађали смо се, делили форе и успехе.
Уплашени да закорачимо у оно што смо дуго ишчекивали, суз-
државамо осећања којих ћемо се присећати када се сретнемо за
неколико година и зато - запамтимо све оно што је било лепо!...
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Vukovci u 
2017/2018. 

ЈАНА
РАДОВАНОВИЋ

8 / 1

МАРКО
ЖУТИЋ

8 / 1

МИНА
НЕМЕТ

8 / 1

АЛЕКСАНДАР
МАРКОВИЋ

8 / 3

ИВОНА
ПОПОВИЋ

8 / 3

АЛЕКСАНДАР
САВИЋ

8 / 4

АНА
МИЛОСАВЉЕВИЋ

8 / 4

ВИД
КУЈУНЏИЋ

8 / 4

ЂОРЂЕ
КАРАНОВИЋ

8 / 4

ЛУКА
ЈОВАНОВИЋ

8 / 4

МИЛИЦА
КНЕЖЕВИЋ

8 / 4

МИХАЈЛО
РАДИВОЈША

8 / 4

РЕЉА
ПЕТКОВИЋ

8 / 4
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{kolskoj
godini

АНЂЕЛА
МИЛАНКОВИЋ

8 / 5

МИЛАН
ГАВРИЋ

8 / 5

АЛЕКСАНДАР
ДОШЕНОВИЋ-БУК

8 / 6

ИСИДОРА
ГАЈИЋ

8 / 6

ЈОВАНА
НАСТИЋ

8 / 6

ЛУКА
ПУРЕШЕВИЋ

8 / 6

НЕНАД
ЈЕВТИЋ

8 / 6

ТЕОДОРА
ХРИСТОВ

8 / 6

АЛЕКСА
ПАНТИЋ

8 / 7

ЂОРЂЕ
ПУРИЋ

8 / 7

КРИСТИНА
БУГАРЧИЋ

8 / 7

НОВАК
СТАНИЋ

8 / 7

СОФИЈА
ЕПЛЕР

8 / 7

СТЕФАН
ДАБОВИЋ

8 / 7
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Јединствен доживљај. Непо-

новљива осећања. Узбуркана.

Матурско вече. Младалачки рас-

певано. Блистају девојчице у мо-

дерним хаљинама, многе у штик-

лама које нису баш удобне, али

су са највећом пажњом изабране.

Елегантно обучени дечаци, неки

већ наочити момци, стрпљиво

стоје. Многи се стидљиво за-

гледају да ли је баш све на месту.

Трепери душа, помало неспокој,

али жеља да се вече упамти као

једно од најлепших у тек за-

почетом сазревању. Нека је врста

и прекретнице. Безазлено де-

тињство, некад пуно искушења,

па и враголастих и некад ман-

гупских поступака, треба затво-

рити. Некад несклад између хте-

ња и могућности, између одго-

ворности ... Ваља наћи способ-

ност да се много тога превазиђе.

Треба досећи и посебност. Бити

оригиналан. Не смеју се изне-

верити очекивања родитеља, на-

ставника, посебно не смеју из-

неверити себе. 

Импресивно делује хол, упри-

личен, окићен баш за овакав по-

себан догађај. Неуморно се сме-

њује ред песме, плеса, а све уз

смех. Бирају се најбољи у више

категорија: мис матуре Ивона

Поповић 8/3, прва пратиља Кри-

стина Стојковић 8/2, друга пра-

тиља Марија Бартула 8/3, мистер

матуре Душан Матовић 8/6, први

пратилац Андрија Вучуровић

8/5, други пратилац Михајло

Ранђеловић 8/3, мис и мистер

шарма Лара Јовановић 8/4 и Бог-

дан Пановић 8/2, мис и мистер

оригиналности Луна Миленко-

вић 8/5 и Новак Станић 8/7, мис

и мистер елеганције Анђела Ми-

ланковић 8/5 и Михајло Вучу-

рoвић 8/1, мис осмеха Уна Ђорђ-

евић 8/1, нај шмекер Ђорђе Пу-

рић 8/7, нај фризура Ива Стојиљ-

ковић 8/6 и Лука Јовановић 8/4,

нај плесачи Софија Еплер 8/7 и

Лука Тасић 8/3. 

Многи су ганути до суза.

Опраштају се од једног начина

живота. Верујемо да ће сазрети,

остварити своје снове, спознати

лепоту живота. Извесно је да ће

одрасти. Уз марљив рад зацело

ће доћи резултати. Желимо им

живот пун осмеха. 
С.И.

Do`ivqaj za pam}ewe
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Ученици петог разреда

посетили су, заједно са оде-

љењским старешинама и

наставницама географије,

Планетаријум на Калемег-

дану. Овом занимљивом по-

сетом ученици су утврдили

стечена и проширили нова

сазнања о васиони, васион-

ским телима и Сунчевом

систему. 

Чланови биолошке сек-

ције посетили су са на-

ставницом Нином Крсто-

нијевић Green fest - Ме-

ђународни фестивал зелене

културе и погледали филм

„Хармонија са депоније.“

Тридесет ученика седмог и осмог разреда били су, у пратњи

наставнице биологије Нине Крстонијевић и наставника хемије

Милоша Козића, на Фестивалу науке и уживали у експериментима

из области биологије, хемије и физике. Под слоганом „Један на

један“ ученици су могли да учествују у

највећим научним изазовима, да зајед-

но са научницима испробају раз-

личите научне експерименте и

упусте се у незаборавне научне

авантуре.

Ученици
свих разреда

посетили су више
београдских позоришта и

уживали у забавним и
занимљивим позоришним

представама.

У организацији и реализацији

ЈП „Градско стамбено“ учени-

ци другог разреда и учи-

тељи наше школе у

новембру су били

гости у Пио-

нирском гра-

ду и прису-

ствовали де-

чијем ани-

м и р а н о м

ед у кат и в -

ном програ-

му под нази-

вом „Станова-

ње баш је лако,

када те учи Херој

Станко“.

Дечији анимирани информа-

тивни програм намењен је упо-

знавању ученика са делатности-

ма ЈП „Градско стамбено“, које

се бави одржавањем стамбених

зграда. Јунаци ове представе,

на занимљив и деци при-

хватљив начин, објаш-

њавају правила безбед-

ног понашања у раз-

ним ситуацијама које

их могу задесити у

њиховим стамбеним

зградама, као што

су квар лифта, пу-

цање водоводне или

канализационе цеви,

одржавање фасаде, хи-

гијене и још много тога

из домена пословања пре -

дузећа.

Циљ поменуте едукативне

представе је да се деца упознају

са правилима лепог понашања

у згради, развијање добрих ком-

шијских односа, свести о лепој

околини, али и о штетном утицају

неадекватног одржавања и по-

нашања. 

На овај начин се подстичу

да од најранијег узраста стичу

навике, које су неопходане за

развој стамбеног бонтона буду-

ћих генерација.

П
О

С
ЕТ

Е

Чланови
секције фото и

видео стваралаштво
посетили су у децембру
Музеј града Београда.

У Конаку кнегиње Љубице
погледали су

изложбу „Атанас
Јовановић - уметност и

нови медији, ауторке
Данијеле
Ванушић.

Позориште Душко Радовић -
представа Мали каплар, 4/5

Pou~na predstavaPou~na predstava
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СРПСКИ ЈЕЗИК
ученик, разред наставник пласман

Јелена Цветковић 5/7 Р. Тодоровић 1. Општина
1. Град

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

Јован Траиловић 5/1 М. Луковић 2. Општина
Драгана Микић 5/6 М. Гобељић 2. Општина
Ива Торић 5/2 М. Станковић 3. Општина

3. Град
Ана Савић 5/2 М. Станковић 3. Општина
Огњен Бошковић 6/6 М. Стојановић 1. Општина
Катарина Бошњак 6/6 М. Стојановић 1. Општина
Нина Стојанић 6/6 М. Стојановић 1. Општина
Василије Пејчиновић 6/4 М. Стојановић 1. Општина

3. Град
Анђела Пешић 6/6 М. Стојановић 1. Општина

3. Град
Сара Ивановић 6/4 М. Стојановић 1. Општина

2. Град
Немања Ђурђев 6/5 Р. Тодоровић 1. Општина

2. Град
Реља Кукић 6/6 М. Стојановић 2. Општина
Ања Бабић 6/3 М. Луковић 2. Општина
Анастасија Лутовац 6/3 М. Луковић 2. Општина
Урош Димитријевић 6/6 М. Стојановић 2. Општина

2. Град
Милена Босанкић 6/2 М. Гобељић 3. Општина

3. Град
Страхиња Павишић 7/2 М. Стојановић 2. Општина

2. Град
Мила Крстајић 7/2 М. Стојановић 2. Општина

2. Град
Лана Ђоровић 7/4 М. Станковић 3. Општина
Ивана Јовановић 7/6 М. Станковић 3. Општина
Ива Бакрачлић 7/3 Р. Симијоновић 3. Општина

2. Град
Анђела Миланковић 8/5 Р. Симијоновић 1. Општина

2. Град
Теодора Христов 8/6 М. Стојановић 1. Општина

2. Град
Ђорђе Карановић 8/4 М. Гобељић 2. Општина

1. Град
Стефан Дабовић 8/7 М. Станковић 2. Општина
Ненад Јевтић 8/6 М. Стојановић 3. Општина

Александар Савић 8/4 М. Гобељић 3. Општина
1. Град

Михајло Радивојша 8/4 М. Гобељић 1. Град

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
ученик, разред наставник пласман

Михаило Мацић 7/2 М. Стојановић 1. Општина 
2. Град
3. Република

Ања Димитријевић 7/2 М. Стојановић 2. Општина 
2. Град

Ива Спасојевић 7/5 М. Луковић 2. Општина 
2. Град

Василије Милетић 7/4 М. Стојановић 2. Општина 
Мила Крстајић 7/2 М. Стојановић 3. Општина
Исидора Гајић 8/6 М. Стојановић 2. Град
Софија Еплер 8/7 М. Станковић 3. место

ИСТОРИЈА
ученик, разред наставник пласман

Немања Ђурђев 6/5 Н. Вучелић 2. Општина
Анђела Пешић 6/6 М. Сретић 2. Општина
Сара Ивановић 6/4 М. Сретић 2. Општина
Лазар Ђокић 7/6 М. Сретић 2. Општина
Ненад Јевтић 8/6 М. Сретић 1. Општина
Исидора Гајић 8/6 М. Сретић 2. Општина
Ђорђе Карановић 8/4 М. Сретић 3. Општина

Наш Михаило на
Књижевној олимпијади

Када су метафоре, метонимије, иронија, оно-
матопеја у питању, Михаилова рука увек је по-
дигнута. Да ли су Вук и До-
ситеј могли да се сретну? Како
се зове одметник против кога
се борио Кањош? Или од кога
је Вук записао бајку „Златна
јабука и девет пауница“? Само
су нека од питања на која је
Михаило увек први одговарао.
Велики труд, много читања,
питања и одговора на часовима
додатне наставе, али пре свега
његово велико интересовање
за откривање света књижев-
ности одвело га је ове године
у Бранкове Сремске Карловце. Тамо се нашао
међу најбољима у Србији и оправдао сва своја
очекивања освојивши републичку награду. Браво,
Михаило! М.С.

Uspesi u~enika na takmi~ewima  
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ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
ученик, разред наставник пласман

Анђела Миланковић 8/5 Ј. Шаренац 2. Општина
1. Град

Марко Жутић 8/1 Ј. Шаренац 3. Општина
2. Град

Ивона Поповић 8/3 Ј. Шаренац 3. Општина
Софија Драгој 8/5 Ј. Шаренац 3. Општина
Катарина Кубуровић 8/3 Ј. Шаренац 3. Општина
Нина Јовичић 8/5 Ј. Шаренац 3. Општина

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ученик, разред наставник пласман

Софија Драгој 8/5 А. Ђошић 1. Општина
2. Град

Михајло Радивојша 8/4 М. Марјановић 2. Општина
2. Град

Мина Немет 8/1 А. Ђошић 2. Општина
2. Град

Стефан Дабовић 8/7 М. Марјановић 2. Општина
3. Град

ФИЗИКА
ученик, разред наставник пласман

Јован Милићев 6/4 А. Марјановић 1. Општина
1. Град
1. Република

Душан Николић 6/1 Ј. Мишић 1. Општина
2. Град
2. Република

Реља Кукић 6/6 А. Марјановић 1. Општина
1. Град
похвала Република

Сара Ивановић 6/4 А. Марјановић 1. Општина
1. Град

Василије Пејчиновић 6/4 А. Марјановић 2. Општина
3. Град

Урош Димитријевић 6/6 А. Марјановић 1. Општина
3. Град

Анамарија Јекић 6/2 А. Марјановић 2. Општина
3. Град

Немања Ђурђев 6/5 Ј. Мишић 2. Општина
похвала Град

Милена Босанкић 6/2 А. Марјановић похвала Општина
Јован Томић 6/3 Ј. Мишић похвала Општина
Никола З. Ковачевић 7/4 А. Марјановић 2. Општина

2. Град
Страхиња Павишић 7/2 А. Марјановић 3. Општина

3. Град
Елена Вучинић 7/6 А. Марјановић 3. Општина
Матеја Мићевић 7/2 А. Марјановић похвала Општина
Никола М. Ковачевић 7/4 А. Марјановић похвала Општина
Реља Петковић 8/4 А. Марјановић похвала Општина

МАТЕМАТИКА
ученик, разред наставник пласман

Мија Зелић 3/4 П. Шућур 1. Општина, Пангеа
Петар Прњајић 3/2 М. Новаковић 1. Општина
Алекса Костић 3/4 П. Шућур 3. Општина
Маша Кужелка 3/4 П.г Шућур 3. Општина
Невена Ђорђевић 3/1 Т. Пешић 3. Општина
Исидора Мусић 3/1 Т. Пешић похвала Општина
Катарина Вучетић 3/5 Љ. Главоњић похвала Општина
Милица Пурић 3/6 Љ. Праизовић похвала Општина
Андреј Кирћански 4/4 М. Мијаиловић 1. Општина
Марко Катић 4/6 Д. Ћурчић 2. Општина
Маша Кукрић 4/1 Б. Мунишић 3. Општина
Ђорђе Мацић 4/6 Д. Ћурчић 3. Општина
Никола Милошевић 4/1 Б. Мунишић похвала Општина
Данило Васојевић 4/4 М. Мијаиловић похвала Општина
Јован Траиловић 5/1 Ж. Ружичић 1. Општина

1. Град, Пангеа
Кристина Кујунџић 5/2 Р. Божић 2. Општина
Димитрије Мићовић 5/5 М. Јеверичић 2. Општина, Пангеа
Ђорђе Грбић 5/4 Р. Божић 2. Општина, Пангеа

Јован и Душан успешни на
републичком такмичењу

Јован Милићев 6/4 и Душан Николић 6/1
доказали су, освојивши награде на
Републичком такмичењу из физике, да су
веома даровити за природне науке.
Изванредно су повезивали градиво из
осталих природних наука са физиком и са
изузетном лакоћом овладали знањем из
овог предмета. Природна радозналост,
сједињена са огромним радом и вежбањем,
донела им је запажене резултате на свим
нивоима такмичењима из физике. 

 u {kolskoj 2017/18. godini
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Александар Мутић 5/7 Ж. Ружичић 3. Општина
Вук Башић 5/5 М. Јеверичић 3. Општина
Јован Милићев 6/4 Ј. Војиновић 1. Република

1. Град
1. Општина, Пангеа

Реља Кукић 6/6 Ј. Војиновић 3. Општина 
2. Град

Никола Главашки 6/ Ј. Војиновић Пангеа
Душан Николић 6/1 Ж. Ружичић 1. Општина

похвала Град, Пангеа
Немања Ђурђев 6/5 Ј. Смиљковић 1. Општина
Ђорђе Николић 6/4 Ј. Војиновић 3. Општина
Василије Пејчиновић 6/4 Ј. Војиновић 3. Општина
Урош Димитријевић 6/6 Ј. Војиновић 3. Општина
Анамарија Јекић 6/2 Ј. Војиновић похвала Општина
Сара Ивановић 6/4 Ј. Војиновић похвала Општина
Вук Лазовић 6/5 Ј. Смиљковић похвала Општина, Пангеа
Страхиња Павишић 7/2 Р. Божић 1. Општина

Никола Ковачевић 7/4 Р. Божић 2. Општина, Пангеа
Дуња Ескић 7/4 Р. Божић 2. Општина
Исидора Васојевић 7/6 Р. Божић 2. Општина
Андреа Поњавић 7/7 Ј. Смиљковић 3. Општина
Василије Дабић 7/5 Ј. Смиљковић 3. Општина
Бојан Спасић 7/2 Р. Божић 3. Општина, Пангеа
Љубица Чпајак 7/3 Ж. Ружичић похвала Општина
Владимир Јоцић 7/7 Ј. Смиљковић похвала Општина
Ивана Јовановић 7/6 Р. Божић похвала Општина
Анђела Миланковић 8/5 М. Јеверичић 2. Општина

М. Јеверичић 3. Република-Архимедес
Душан Јовановић 8/1 М. Јеверичић 2. Општина
Кристина Бугарчић 8/7 Ј. Војиновић 3. Општина
Ђорђе Карановић 8/4 Б. Пешић похвала Општина
Димитрије Јакшић 8/5 М. Јеверичић похвала Општина, Пангеа
Реља Петковић 8/4 Б. Пешић похвала Општина
Милан Гаврић 8/5 М. Јеверичић похвала Општина
Марко Жутић 8/1 М. Јеверичић похвала Општина

Никад у историји школе није

се догодило овакво чудо. Наиме,

Јован Милићев, ученик 6/4,

ове године освојио је чак три

прве награде на републичким

такмичењима из информатике,

математике и физике. 

Он је заиста чудо од детета. Већ у трећем и

четвртом разреду осваја највише награда из ма-

тематике, у петом наставља низ награда и из

других предмета. У шестом сваки наставник

прича о њему са највећим одушевљењем. И сам

каже да воли све предмете. Ипак, највише ин-

форматику. „Геније, јединствен, савршен, ради

пожртвовано и са изузетном лакоћом извршава

све своје обавезе“, говоре његови наставници.

„Рођени лидер, кога сви воле“, кажу учитељица

Весна Ристић и разредна Ана Николић. 

Наизглед, једноставан дечак, увек насмешен,

говорљив, понекад и прави враголан. Као и

већина дечака. А, опет, несебичан, увек спреман

да притекне у помоћ. Другови га изузетно воле,

цене, без имало зависти. Сигурно због узвраћеног

другарства. 

Али, није Јован само везан за књигу. Његова

велика љубав је и кошарка, коју, каже тренира

још од вртића. Иде у музичку школу, свира

гитару, играо је донедавно и фолклор. 

Кад му честитамо на невероватном успеху

каже да углавном све упамти на часу, мало

доучи код куће. Ту су увек и родитељи ако

затреба помоћ, професори на ЕТФ-у и Машин-

ском факултету. 

Јован, на нашу жалост, али и радост, већ

следеће школске године постаје ученик Мате-

матичке гимназије, у којој су већ његови брат и

сестра, такође изузетно талентовани, бивши

ђаци наше школе. 

Каже да ће касније уписати ЕТФ и да жели

да остане у нашој земљи. Надамо се да ће бити

оних који би морали препознати овакву памет.

Поносни смо што је био наш ђак. 

Верујемо у тебе, срећно, драги Јоване! 
С.И.

Свестрани враголасти геније

C

M

Y

K
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ХЕМИЈА
ученик, разред наставник пласман

Љубица Чпајак 7/3 М. Козић 1. Општина
2. Град

Владимир Јоцић 7/7 М. Козић 1. Општина
3. Град

Андреа Поњавић 7/7 М. Козић 2. Општина
1. Град

Исидора Васојевић 7/6 С. Јоцић 2. Општина
1. Град

Ива Бакрачлић 7/3 М. Козић 2. Општина
2. Град

Лара Стевановић 7/2 С. Јоцић 3. Општина
Михаило Мацић 7/2 С. Јоцић 3. Општина
Уна Мутапчић 7/1 М. Козић похвала Општина
Уна Томашевић 7/2 М. Козић похвала Општина
Ања Димитријевић 7/2 С. Јоцић похвала Општина
Анђела Миланковић 8/5 М. Козић 2. Општина

1. Град
Милица Бирманац 8/1 М. Козић 2. Општина

1. Град
Исидора Гајић 8/6 М. Козић 3. Општина

Нина Јовичић 8/5 М. Козић похвала Општина
Стефан Дабовић 8/7 С. Јоцић похвала Општина
Милица Булатовић 8/5 М. Козић похвала Општина
Душан Јовановић 8/1 М. Козић похвала Општина

БИОЛОГИЈА
ученик, разред наставник пласман

Ива Торић 5/2 А. Блажић 1. Општина
1. Град

Невена Савић 5/3 А. Микић 1. Општина
2. Град

Наталија Стојчић 5/2 А. Блажић 2. Општина
3. Град 

Вук Башић 5/5 А. Микић 2. Општина
Тарик Гановић 5/1 А. Микић 2. Општина
Анастасија Васић 5/5 А. Микић 2. Општина
Калина Пејчиновић 5/5 А. Микић 3. Општина
Сара Ивановић 6/4 А. Блажић 1. Општина

1. Град

Врсни математичари
Успешно, већ трећу годину заредом, ученици

наше школе учествују и на Међународном матема-

тичком такмичењу “ПАНГЕА”. Такмичење се

одвија у два круга. У првом кругу учествовало је

око 250 ученика узраста од трећег до осмог разреда.

У други круг се пласирало 30 ученика, од којих је

награђено 11 најбољих: Мија Зелић  3/4, Димитрије

Мићовић 5/5, Јован Траиловић 5/1, Ђорђе Грбић

5/4, Никола Главашки 6/2, Вук Лазовић 6/5, Јован

Милићев 6/4, Душан Николић 6/1, Никола Ковачевић

7/4, Бојан Спасић 7/2, Димитрије  Јакшић 8/5.

И ове године одржан је „АРХИМЕДЕСОВ
ТУРНИР“, 44. по реду. Екипa наше школе је по-

хваљена, a у појединачној конкуренцији награђени

су Анђела Миланковић 8/5 – треће место, Јован

Траиловић 5/1 – треће место и Никола Главашки

6/2 – похвала.

На финалу манифестације „МОСТ МАТЕМА-
ТИКЕ“ у Врњачкој Бањи окупили су се наставници,

ђаци, стручни сарадници и сви који воле математику. 

Екипа ученика млађих разреда наше школе

Милош Стојиљковић 1/3, Михаило Родић 2/3,

Новак Иванић 3/1  и Нађа Јовић 4/3, предвођена

учитељицом Татјаном Пешић, победила је у финалу

на такмичењу „МАТЕМАТИЧКИ ЛАВИРИНТ“.

Срчани матема-

тичари били су

спретни, пока-

зали завидно

знање и брзину

и остварили

жељени резул-

тат. Постигнућа малог одабраног тима су још

једна потврда да наша школа ниже победе те се  и

ове школске године поноси трофејима.  

Тим старијих ученика чинили су Јован Траи-

ловић 5/1, Немања Ђурђев 6/5, Анђела Милосав-

љевић 7/7,  Тијана Драгић 7/7,  Никола Антонијевић

7/7, Михаил Врањеш 7/5  Анђела Миланковић

8/5, а ментор тима била је наставница Јелена

Смиљковић. Они су у полуфиналу квиза освојили

друго место и пласирали се у финале. Посебно

место у овогодишњем такмичењу заузима пројекат

„Мост“. Пројекат је реализован кроз више фаза и

током креирања коришћени су различити алати и

савремене технологије који налазе своју примену

и у настави математике. Макета моста, направљена

од Лего коцкица, као и приказ моста у SkatchUp-

алату за 3Д моделирање привукли су посебну па-

жњу жирија и осталих такмичара.
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Нина Стојанић 6/6 А. Блажић 1. Општина
1. Град

Анђела Пешић 6/6 А. Блажић 1. Општина
2. Град

Ђорђе Николић 6/4 А. Блажић 2. Општина
2. Град

Душан Николић 6/1 А. Микић 2. Општина
2. Град

Вук Лазовић 6/5 А. Микић 1. Општина
2. Град

Реља Кукић 6/6 А. Блажић 1. Општина
3. Град

Ивана Јовановић 7/6 Н. Крстонијевић 1. Општина
1. Град

Ива Спасојевић 7/5 Н. Крстонијевић 1. Општина
1. Град

Теодора Јовановац 7/6 Н. Крстонијевић 1. Општина
1. Град

Лана Ђоровић 7/4 Н. Крстонијевић 1. Град
Ирина Миливојевић 7/2 Н. Крстонијевић 1. Општина

2. Град
Михаило Мацић 7/2 Н. Крстонијевић 1. Општина

3. Град
Мила Крстајић 7/2 Н. Крстонијевић 1. Општина

3. Град
Анђела Миланковић 8/5 А. Микић 2. Општина

2. Град
Мина Немет 8/1 А. Микић 1. Општина

3. Град
Александар Марковић 8/3 А. Микић 2. Општина 

3. Град
Лука Јовановић 8/4 А. Блажић 3. Општина

3. Град
Стефан Дабовић 8/7 А. Блажић 1. Општина

3. Град
Ненад Јевтић 8/6 А. Блажић 2. Општина

3. Град 
Милан Гаврић 8/5 А. Микић 2. Општина

ГЕОГРАФИЈА
ученик, разред наставник пласман

Михаило Врањеш 7/5 М. Томић 1. Општина
1. Град

Павле Костић 7/6 А. Николић 2. Општина
Лазар Ђокић 7/6 А. Николић 2. Општина

2. Град
Кристина Урошевић 7/7 М. Томић 2. Општина
Анђела Милосављевић 7/7 М. Томић 3. Општина
Ива Бакрачлић 7/3 М. Томић 3. Општина
Душан Штрбац 7/3 М. Томић 3. Општина
Лука Јовановић 8/4 Г. Тодосијевић 2. Општина

3. Град
Вид Кујунџић 8/4 Г. Тодосијевић 2. Општина

3. Град

Војин Симовић 8/1 Г. Тодосијевић 2. Општина
3. Град

Катарина Кубуровић 8/ Г. Тодосијевић 3. Општина
Александар Марковић 8/3 Г. Тодосијевић 3. Општина

ЗЛАТНА СИРЕНА
ученик, разред наставник пласман

Јована Младеновић 8/4 С. Станковић 1. Општина
1. Град

Александра Николић 5/6 С. Станковић 1. Општина
Марија Дојковић 7/6 С. Станковић 1. Општина
Лара Јовановић 8/4 С. Станковић 1. Општина

ВЕРСКА НАСТАВА 
ученик, разред наставник пласман

Михаило Томић 8/1 Т. Радановић 1. Општина
Ђорђе Карановић 8/4 Т. Радановић 1. Општина
Исидора Гајић 8/6 Т. Радановић 1. Општина
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ИНФОРМАТИКА 
ученик, разред наставник пласман

Јован Милићев 6/4 М. Јовановић 1. Република
3. Српска информатичка

олимпијада

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМ. ОБРАЗ.
ученик, разред наставник пласман

Маша Радуловић 5/2 С. Јоцић 3. Општина
Андреј Парезановић 63 Д. Гаврић 2. Општина
Давид Древен 6/3 Д. Гаврић 3. Општина

Најбољи у Србији
Савез за школски спорт Србије организовао

је у марту акцију „Твој лајк за наш плес“.

Учешће у тој акцији узело је одељење 4/6 са

кореографијом коју је осмислила њихова учи-

тељица Драгана Ћурчић. По добијеним лајко-

вима заузели су друго место, а по оцени струч-

ног жирија прво место у целој Србији. 

Као награду добили су пехар, дипломе,

мајице са знаком „Лајк за наш плес“ и право

да са својом плесном тачком учествују на Де-

чијем светском првенству у кошарци, које ће

се одржати 2019. у Београду. 

Награђени ученици
и наставници

Општина Чукарица је и ове године наградила

најуспешније ученике и наставнике који су у

школској 2016/17. остварили

врхунске резултате на репуб-

личким такмичењима у орга-

низацији Министарства про-

свете. Додела награда упри-

личена је у свечаној сали Оп-

штине Чукарица. Поклон вау-

чери обезбеђени су у сарадњи

са WinWin-ом.

Наша школа имала је два представника - Иси-

дору Гајић за освојено 2. место на Књижевној

олимпијади и Кочу Ераковића за освојено 3.

место на Републичком такмичењу у пливању.

Награђена је и наставница српског језика Марина

Стојановић. Награђенима честитамо и желимо

пуно успеха и на наредним такмичењима.

ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО
2. разред
Вања Бугарчић 2. место 
3. разред
Софија Орловић 1. место
Никола Павловић 1. место
Саша Угљешић 2. место
Петра Тешановић 3. место

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРСИ
"Дани пријатељства"
Марија Стојановић 3/3 1. место
"Крв живот значи"
Јован Томић 6/3 1. место Општина

1. место Град

ЛИКОВНИ КОНКУРСИ
"Сунчана јесен живота"
Дуња Драгићевић 5/4 3. место
"Ватрогасац у акцији" 
Андреј Ковачић 6/2 1. место
"Крв живот значи"
Ана Савић 5/2 3. место
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ГИМНАСТИКА
Девојчице 1-4. разред
Андреа Стефановић, Софија Чпајак, Маша Кужелка, Дуња Вал-
девит-1. место Град, 1. место Међуокружно, 3. место Државно 
Појединачно
Маша Кужелка-2. место Међуокружно
Дуња Валдевит-3. место Међуокружно
7-8. разред - 3. место Град. Чланови екипе: Ивона Поповић, Тина
Половина, Ања Половина, Маша Ђорђевић, Анита Ђуровић 

ЏУДО
Кристина Кулунџић (5. р) 1. место Град, 3. Република

ШАХ
Ана Савић (7. р) 1. место Oпштина, 3. Град
Ђорђе Карановић (8.р) 1. место Oпштина, 2. Град
Вид Кујунџић (8 р) 2. место Oпштина, 3.  Град

РУКОМЕТ
5. и 6. разред – дечаци 1. место Општина. Чланови екипе: Душан
Николић, Алекса Стоиљковић, Јован Милићев, Стефан Гаковић,
Александар Тришић, Александар Новаковић, Лазар Шеварлић,
Александар Томанић, Бошко Кривокућа, Филип Валковић, Душан
Поповић, Милош Комарчевић. 
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Наши ученици поред свих школских обавеза

показали су се и као сјајни спортисти. Завидне

резултате у џудоу, пливању и гимнастици по-

стигли су својим способностима, али и све-

присутној подршци родитеља и наставника.

Међу њима се истичу они који су ове школске

године освојили награде на републичким так-

мичењима: пливач Душан Цвијетиновић, џу-

дисткиња Кристина Кулунџић и гимнастичарке

Андреа Стефановић, Дуња Валдевит, Софија

Чпајак и Маша Кужелка.

Ученици II6 и II7 представљали су нашу школу

на Првенству Београда - Малим олимпијским

играма и освојили прво место на Општинском

такмичењу

3/2 Распевана одељењска заједница - 2. место

на општини

SPORTSKI USPESI
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7. и 8. разред - дечаци: 2. место Општина. Чланови екипе: Душан
Јовић, Никола Делић, Марко Травица, Марко Димитријевић,
Алекса Јочић, Јован Васиљевић, Милош Миловановић, Иван Ва-
љаревић, Павле Бугарчић, Милош Прица, Дарко Савић, Лука Пу-
зовић и Стефан Дабовић. 
5. и 6. разред - девојчице: 3. место Општина. Чланови екипе: Та-
мара Шево, Елена Павловић, Софија Миленковић, Маша Ста-
нојевић, Сара Тешановић, Анастасија Стефановић,  Нађа
Поповић, Анђелка Адамовић. 

ОДБОЈКА
5. и 6. разред-дечаци 3. место Општина. Чланови екипе: Душан
Николић, Алекса Стоиљковић, Јован Милићев, Стефан Гаковић,
Бошко Кривокућа, Урош Кужелка, Милош Ћировић, Александар
Тришић, Лука Радмиловић, Урош Димитријевић, Милан Живко-
вић. 
Чланови екипе: 7. и 8. разред – дечаци 2. место Општина. Чла-
нови екипе: Душан Матовић, Недељко Зубац, Јован Крстић, Не-
мања Лилић, Лука Милојковић, Ђорђе Пурић, Стефан Дабовић,
Новак Станић, Лука Јекић, Лазар Стојановић, Иван Ваљаревић,
Павле Бугарчић и Милош Прица.  
7. и 8. разред – девојчице 2. место Општина. Чланови  екипе:
Анђела Бошковић, Теодора Павловић, Марија Бартула, Исидора
Гајић, Катерина Гајић, Теодора Лисковић, Кристина Стојковић,
Анђела Ђачић, Тара Стошић, Доротеја Фуке. 

КОШАРКА
5. и 6. разред-дечаци 1. место Општина. Чланови екипе: Душан
Николић, Алекса Стоиљковић, Јован Милићев, Стефан Гаковић,
Урош Кужелка, Милош Ћировић, Александар Пантелић, Филип
Ненадић, Лазар Петровић, Урош Димитријевић, Милан Живковић. 

 ПЛИВАЊЕ
Душан Цвијетиновић – 1. место Град, 2. Република
Никола Стевановић 2. Град
Коча Ераковић 3. Град
Никола Ковачевић 3. Град
Филип Поповић 3. Град

ФУДБАЛ
5. и 6. разред-дечаци 1. Општина, 3. Град. Чланови екипе: Не-
мања Гуша, Душан Тришић, Марко Илић, Милан Квргић, Милан
Живковић, Лука Поповић, Урош Радмиловић, Александар Илић.

СТОНИ ТЕНИС
Милош Бањац (4. р) 1. место Општина
Павле Бугарчић (7.р) 1. место Општина

ОПШТИНСКИ КРОС
Катарина Пајдаковић 1. место
Тијана Балотић 2. место
Екипно (7. и 8. р) 1. место

АТЛЕТИКА
1.Општина, 1. Град, 3. Регионално 
девојчице 7. и 8. разред
100 м, штафета Катарина Пајдаковић
300 м, штафета Ана Миленковић 
штафета Марија Бартула 
штафета Сара Тешановић 
бацање кугле Исидора Гајић 
скок у вис Кристина Стојковић 
600 м Маријана Копуновић 
скок у даљ Тијана Балотић 
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K НОВАК СТАНИЋ 8/7 наставио је и ове

године са одличним резултатима у теквандоу.

Почетком године прешао је у јуниорску конку-

ренцију и успешно се представио на такмичењима,

иако су неки од ривала старији од њега и три го-

дине. Освојио је златне медаље на Првенству

Београда, Првенству Србије и Г-1 турниру у

Словенији, прво и друго место на турнирима у

Хрватској, бронзу на Г-1 турниру у Београду и

учествовао на Светском првенству у Тунису.

ВАЊА ФИЛИПО-

ВИЋ - златна медаља

на Првенству Београ-

да, на Регионалном

и Државном у џудоу.

ИВОНА ПОПОВИЋ

8/3 је у Пољској на

Светском првенству у

савременом плесу и џез

балету освојила 3 златне

медаље

АНАСТАСИЈА ЋОПИЋ

4/3 је на Државном школ-

ском првенству у џудоу ос-

војила златну медаљу.

СТРАХИЊА ПАВИ-

ШИЋ - првак Србије у

скифу и на ергометрима

ПЕТРА ТЕШАНО-

ВИЋ 3/1 тренира

џудо, на Државном

првенству заузела је

4.  место

МАТИЈА МИХАЈ -

ЛО ВИЋ 7/4 јако воли

музику и свира фран-

цуску хорну. Похађа

Музичку школу „Стан-

ковић“, где је један од

најбољих ђака. Само ове

школске године освојио

је пет првих награда на

међународним и домаћим

такмичењима. Добитник

је и два лауреата, при-

знања за најбољег учес-

ника на Републичком так-

мичењу 2017. и Међуна-

родном такмичењу „Да-

ворин Јенко“ 2018. Био

је овогодишњи члан тро-

чланог тима који је пред-

стављао своју школу на

Републичкој смотри му-

зичких школа. Поред тога,

наступао је као солиста

и оркестарски музичар

на низу манифестација. 
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Министарство унутрашњих

послова и Министарство про-

свете, науке и технолошког раз-

воја у школској 2017/2018. го-

дини реализовали су про-

грам „Основи безбедности

деце“, чији је циљ стицање но-

вих и унапређење постојећих

знања, вештина и ставова ради

подизања безбедносне културе

ученика. Предавања су држана

једном месечно од септембра

до априла за ученике четвртог

и шестог разреда. Едукатори

из полиције и ватрогасне бри-

гаде потрудили су се да озбиљ-

не теме приближе ученицима

на прихватљив начин, а ученици

су били веома заинтересовани.

За ученике млађих разреда

организован је „Мобилни еду-

кативни саобраћајни полигон“,

а ученици трећег разреда слу-

шали су предавање „Безбедно

у саобраћају“. 

Основи безбедности деце

Komunalna policija
Комунални полицајци одржали су презен-

тацију ђацима првог и трећег разреда и разго-

варали са њима о послу који обављају. Преда-

вања су обухватила више тема прилагођених

узрасту ученика - бацање ђубрета, очување

паркова, држање кућних љубимаца, графити...

Ученици су били веома активни, радознали,

заинтересовани да сазнају што више о занимању

које досад нису познавали. 

Дека Страхиње Рибаћа, Ђорђе
Ђорђевић, војни пилот у пензији,

одржао је предавање ученицима II6 о
лепотама и изазовима које ово

занимање носи и особинама које красе
пилоте.

ГОСТУЈУЋИ ПРЕДАВАЧИ

Основи безбедности деце
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Час музичке културе одржала је професорка му-

зичке културе Даница Марковић, мама ученице

Невене Марковић 1/3. Представила је инструменте

флауту и укулеле, у чијим су звуцима деца уживала.

Родитељи 1/4 учествовали су на више часова и

радионица из српског језика, музичке културе, физичког

и грађанског васпитања и часа одељењске заједнице.

У овим сусретима родитељи су имали прилику да

демистификују наставни процес и виде на који начин

функционише рад у одељењу, који изазови прате рад

са првацима и да се међусобно упознају. 

За ученице шестог разреда у сарад-
њи са компанијом „Always“ одржано
је предавање о пубертету. Ученице су
имале прилику да сазнају све што их
занима о физичким и емоционалним
променама које ће се десити током

пубертета, као и о личној хигијени у
том периоду. 

Ученици 5/7 присуствовали су преда-
вањима „Буди сит - буди фит“ и

предавању на тему превенције пуше-
ња, наркоманије и алкохолизма, које

су одржали стручњаци из ДЗ „Др
Симо Милошевић“.

Одељење 1/3 угостило је деку ученице Аје Јова-
новић, Верослава Ранчића, драмског писца,

филмског и телевизијског сценаристу.  У току
свог излагања објаснио нам је како је дошао на
идеју да напише сценарио за дечји филм „По-
следња трка“, из којег је проистекла и књига.
Филм је добио бројне награде, а и данас се че-

сто приказује.

Наш Зоки
Зокија сви познају као домара –

ненаметљивог, добродушног. Али, мало

ко зна колико је талентован. Као го-

стујући предавач у 1/1 прво је одушевио

децу цртањем карикатура. Било је то

мајсторство у тренутку. Али, то је био

тек почетак. Кад је Зоки узео гитару и

почео да свира и пева, деца су га

хорски пратила. Надарен је и за плес,

пише песме. Нажалост, неки догађаји

му нису дозволили да буде истрајан,

да се покаже и докаже у многим нада-

реностима. Зато је деци поручио да

никад не одустају од својих снова. 

ГОСТУЈУЋИ ПРЕДАВАЧИ
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Показна вежба спасавања
у ванредној ситуацији

Извиђачки одред спасилаца „Мајор Драгутин

Гавриловић“ у сарадњи са Српско-руским хумани-

тарним центром из Ниша у октобру је у нашој школи

извео показну вежбу у оквиру пројекта „Буди спреман

- оспособи себе, да би помогао другима“. Пројекат

је подржала Градска општина Чукарица.

Показној вежби присуствовали су представници

општине, извиђачких органзација, Управе за ванредне

ситуације, ватрогасци и директори Српско-руског

хуманитарног центра. 

Овом приликом млади извиђачи-спасиоци при-

казали су симулацију евакуације свих ученика школе

у условима ванредне ситуације изазване пожаром, ко-

ристећи вежбу спасавања техником вертикални

спуст, у којој су учествовали ученици и ученици-из-

виђачи од петог до осмог разреда.

Након евакуације, екипе су извршиле

симулацију тријаже и смештај „повређених“, уз ком-

плетну медицинску и психолошку подршку као у

условима ванредне ситуације.

Припадници Ватрогасне бригаде извели су де-

монстрацију гашења пожара у контролисаним усло-

вима, и тако демонстрирали деци понашање ученика

у случају ванредне ситуације.

Овом приликом припадници Српско-руског ху-

манитарног центра изложили су опрему из свог де-

локруга рада, која је у потпуности примерена условима

спасавања и условима ванредних ситуација.

Родитељи ученика 2/2 нашли су се
у улози предавача. Ученици су упознали
различита занимања, сазнали како
изгледа један радни дан фото-репор-
тера, микробиолога, ТВ продуцента,
биолога, инжењера за нове рачунарске
технологије, директо-
ра фирме за продају
лекова и директора
фирме за производњу
препарата за имуни-
тет.

Имали су прилику
да гледају кроз микро-
скоп, узет им је брис
са коже руку и засејан
на хранљиву подлогу, видели су раз-
личите врсте фото-апарата, како
изгледа уградња камера и аларма, ви-
дели су како изгледају препарати за
јачање имунитета код деце.

У нашој школи у априлу одржана
је радионица под називом ‘Storytel-

ling’. Гост предавач био је Mr. Gareth
Davies, светски познат по предава-
њима и радионицама за професоре

енглеског језика. Овога путa он нам је
указао част да одржи предавање уче-
ницима петог, шестог и седмог раз-

реда који су радо учестовали у раду и
показали завидно знање енглеског

језика. Ученици су били одушевљени
како темом тако и предавачем, који
је умео да им приђе на прави начин.

Бојана Лончаревић, мама двоје наших ученика,
представник компаније „Еуцерин“ одржала је еду-
кативно предавање у одељењима 1/6 и 4/2 „Заштита
за све“ – едукација о одговорном понашању према
Сунцу. Пројекат спроводи компанија „Еуцерин” у
сарадњи са фондом Б 92, Министарством здравља
и Министарством просвете. Наша школа је међу
првим установама у којима је одржано ово преда-
вање. Деца су веома озбиљно схватила мере заштите
од сунца у циљу очувања свог здравља. Од стране
компаније деци су подељени лепи поклони који се
могу користити у сврху заштите од сунца.
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Весна Марковић, експерт организације

Build Energy Team, одржала је у нашој школи

радионицу из области екологије за ученике

првог разреда. Спровођењем пројекта „Еко

генијалци“ ученици првог разреда имали су

прилику да се непосредно упознају са тим

на који начин да штеде енергију, како тиме

да доприносе смањењу трошкова у свом дому

и како да чувају животну средину. 

ГОСТУЈУЋИ ПРЕДАВАЧИ

Радионица под насловом „Приче за ошт-

рење ума“ је интерактивна комуникација из-

међу писца и учитеља Душана Пејчића и

деце у оквиру које деца имају прилике да

сазнају занимљивости из света који их окру-

жује. Приче су саставни део књиге „Песак и

звезде – приче за оштрење ума“ и „Песак и

звезде 2 – зрнца из српске историје“ . Ученици

3/2 и 3/4 активно су учествовали у радионици

у одгонетању прича које пред њих постављају

питање „зашто се и како нешто десило“.

Самим промишљањем и мотивисаношћу да

„реше“ загонетку, деца су активирана и ниједан

одговор се не сматра погрешним, јер из њи-

ховог поимања света, сваки одговор је логичан.

Оваква активност оспособљава децу да трагају

за скривеним подацима у самој причи и по-

везују чињенице које их воде ка тачном ре-

шењу. Радионица има и елемената глуме,

чији су носиоци опет присутна деца, и део

посвећен повећању самопоуздања и веровања

у себе и личне способности.

Овом приликом ГО Чукарица и Канцела-

рија за младе поклонили су школској биб-

лиотеци по један пакет књига.

Najlep{i kutak
У овој школској години на Сајму књига од

школских средстава купљено је 67 књига, од

средстава Министарства просвете 86, од Оп-

штине Чукарица добијено 58 књига, а од продајне

изложбе Лагуне 12 књига. Ученици и наставници

поклонили су библиотеци око 150 књига.

То би било само пуко набрајање, само бројке,

имена. Али, иза тога крије се много радости,

узбуђења, осмеха деце чија имена стоје као

„најбољи читаоци“, али и оних других који

тако радо дођу у библиотеку. Кажу да је за њих

она оаза мира, најлепши кутак. 

Треба доживети те радосне очи кад пронађу

жељену књигу, кад их размењују, такмиче се ко

ће више да их прочита, одговорити на њихове

молбе да им се сачува, набавити нове актуелне

наслове. 

Неки су забринути, и мала срца мучи неки

проблем, треба их охрабрити, „натерати“ их да

се осмехну, да из библиотеке изађу срећни и

поново с радошћу дођу. То је заправо најлепши

посао на свету-научити их кроз шалу да је све

разрешиво, да у свакој књизи могу пронаћи

неку лепу поучну мисао, поруку која ће им

олакшати сваки тежак тренутак, насмејати, за-

бавити. Да буду гладни читања, лепе речи, а не

само гледања у телефон. Како је то Ива лепо

рекла:“Књиге нас воде на магично путовање. У

њима се налази много више од речи.“

Марко, Милица, Богдан, Ива, Невена, Тијана...

толико су времена провели у библиотеци и да

помогну, да препоруче другој деци књиге,

нашале се. Број читалаца би се стално повећавао,

посебно оних малених.

Ту количину љубави, ту величину емоција

напросто можеш само осетити живећи у царству

књига и најлепшем-дечјем царству. С.И.

Најбољи читаоци: Богдан Станојевић,
Невена Новаковић 4/5 и Ива Торић 5/2
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У Центру за културу Чукарица, 20.12. одржан
је Меморијал „Љубица Копривица“ – прво Општинско
такмичење у беседништву и култури говора за децу
и младе од десет до осамнаест година. Ученици
наше школе постигли су велики успех. Ђорђе Пурић
8/7 освојио је 1. место беседом о зависности од мо-
билних телефона, а Василије Пејчиновић 6/4 спе-
цијалну награду беседом о прихватању различито-
сти.

„Конкуренција је била изузетно јака. Имао сам
огромну трему, а уз то и био прехлађен. Ипак сам
дао све од себе. Осећао сам да је било добро. Кад је
прочитано моје име као победника, толико сам био
пресрећан и поносан да не знам којим бих то речима
описао. Схватио сам да се велики труд увек исплати“,
рекао је победник. 

„Појавом паметних телефона и повезивањем
на разне друштвене мреже желимо стално да
будемо у току и да смо нон-стоп у контакту са

пријатељима, не обраћајући пажњу да су они
свуда око нас. На пример, одемо са пријатељима
на пиће, цело вече гледамо у телефон, не помиш-
љајући да је разговор са њима много занимљивији.
Потврђено је да деца више не успевају да прочитају
израз лица или препознају интонацију. Требало
би да престанемо са коришћењем смајлија и
видимо се са правим људима. Гледајући са стране,
почело је да ми се чини да је све тако вештачки...
површно... Нема правог пријатељства и све се
своди на интерес. „Ох, хеј, па он има пара, сви га
знају, можда ми затреба некада.“ Чињеница је да
се све ствари сазнају на друштвеним мрежама.
Ко је био на летовању, зимовању, где, слике ста-
туси, коментари... Информације о нечијем животу
иду до тих детаља да врло често када се са том
особом и видите, немате шта да је питате.
Нејасно ми је увек било да се две особе дописују, а
живе десет, петнаест минута једна од друге.
Губи се реч, а реч може да има лековито дејство.

Даме и господо, мобилни телефон је заменио
толико других уређаја. Немојте да вам замени и
породицу и пријатеље. “

Qubavi za svu decu
„Песме Мирјане Петров указују на основне вредности

породице као предуслова срећног детињства. Ово је књига
о доброти, благости, породичној срећи, разумевању малих
и великих, она не дозвољава дечју сузу. Као врхунску
вредност одабира дечји осмех“,
каже Перо Зубац за збирке песама
“Моја мила мама“ и “Мој мили
тата.“

Нежност у гласу песникиње, љу-
бав из сваке изговорене речи, рука
подигнута у знак добродошлице,
искрени осмех уноси у дечја срца
радост, мир, лепоту. Децу не можеш
преварити. Осећају блискост и уз-
враћају. Излазе топле мисли, нижу
се лепе речи, осећања праве раз-
драганости у дружењу са песникињом Мирјаном Петров.
Многи је одавно познају. Препознају њен стих препун
емоција, њене илустрације које ти маме осмех. Река је по-
дигнутих руку са питањима, многи рецитују своје песме.
Желе деца да се бар на неки начин одуже сад већ својој
Мири. Стоје у реду за аутограм. Захваљују. Озарени, по-
летни, богатији су за још једну радост. С.И.

Trio fantastiko
Дечаци... стасом већ младићи, а муд-

рошћу – зрели људи! Они освајају, данас
заборављеним врлинама, шармом и ле-
пим васпитањем. Прави ђаци! Они који
вас одушеве својом радозналошћу и ин-
спиришу својим запажањима! 
Ђорђе Карановић – песник и филозоф
Александар Савић – уметничка душа
Михајло Радивојша – лингвиста од главе
до пете.

Без њих би сваки школски час био
тих. Онако незгодно тих, када је учени-
цима досадно, а наставницима бесмис-
лено. Са њима се заволе тешке граматичке
и правописне лекције, са њима се разуме
свака метафора и метонимија! Свака
част, момци! М.Г.

Takmi~ewe u

besedni{tvu

„Претпостављам да познајете особе које
једноставно не могу или не желе да буду исте.
Па шта? Њихов свет није погрешан, нити за
презир и подсмех, већ само неоткривен, непо-
знат другима. Зато предлажем да га откријете.
И да схватите да те особе нису губитници,
већ победници. Они са боре са својим пробле-
мима, обавезама. И увек дођу до циља.“
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Пред наступ рецитатора увек неко радосно иш-
чекивање. А онда потпуно буђење, бујица најраз-
личитијих осећања, невероватна способност пре-
ношења импресије.

„Вредна, васпитана, елоквентна“, пуна је хвале
учитељица Маше Марковић, ученице 2/4, која је
освојила 1. место у рецитовању и на општинском и
на градском такмичењу. Заиста, тек други разред, а
чудо од детета. Отворена за разговор, држање већ
зреле девојчице. Воли све предмете, а највише ма-
тематику. Каже да од 5. године иде на глуму и
посебно ужива у томе. Кад рецитује, израз лица,
мимика, покрет очију... Тачно зна где треба да
застане, да заинтригира, да се тек мало насмеши
или направи сасвим озбиљан израз лица. А Антићева
“Дрхтава песма“ траје и траје. За Машу је то као да
је већ годинама рецитује. Теку речи, осећања, баш
као у песми. Слушалац, напросто, пуни душу енер-

гијом. Радошћу. Дивље-
њем. Браво, Машо!

Крхка, лепа, пре-
скромна девојчица Лара Јовановић 8/4, освојила је
1. место на општинском такмичењу у рецитовању.
Када проговори, пријатан глас, поглед коме можеш
све веровати. Али, кад рецитује, ту је тешко наћи
одговарајуће речи. Претвара се у громаду од осећања,
душе неизмерне, покрет, тон који се спушта и диже,
нежан, па звони, префињен, топао, гађа право у
срце, у његове најтананије делове. Осећам како ми
навиру сузе од благости, од узбуђења, од радости.
Не могу да их зауставим. Дете драго, тек стасала
девојчица. Девојчурак. А срце велико. Највеће.
Могли бисмо да је слушамо сатима.

Дугујемо захвалност за сваку изговорену реч,
сваки тренутак уживања, за сваку срећу стварања
неоткривеног света лепоте. С.И.

Na{e umetnice

Српски језик нам је задавао посебне проблеме
кад треба написати писмени задатак. Добијемо три
теме, време некако брзо пролази. Треба се брзо од-
лучити за једну. Једна би била занимљива, али су је
сви писали. Другу смо сви отприлике знали, а трећа
тако тешка да је ретко ко хтео да пише. Рецимо, до-
бијемо „Опис Марка Краљевића“, „Опис пејзажа“ и
„Хвала сунцу, земљи, трави“. Ту настаје проблем -
коју да узмемо. „Раз глављујемо“ се на сто страна и
на крају - шта се деси? Деси се три у један. Мислимо,
ми сли мо а новонастали наслов би отприлике гласио
овако: „Хвала Марку Краљевићу што је волео пејзаже“. 

Баш смо избирљиви. Онда се може и претпоставити
шта се деси кад добијемо састав на тему „Избирач
наиђе на отирач“. Овакав задатак се сврстава у оне
тешке које нико неће да гледа, али нема друге. Буде
ту пар филозофа који на ову тему одговоре овако:
„Сви смо ми понекад избирљиви, али не треба да бу-
демо јер ћемо наићи на отирач.“ Било је и неких који
су овакву пословицу први пут чули, нису знали шта
то значи, па су састави гласили овако: “Избирач је
она лутка у излогу, па ако је уносите у радњу, може
запети за отирач.“ А било је и оних домишљатијих,
дечачких идеја. „Ми момци смо избирачи, па кад
изаберемо, онда ту младу преко прага треба да пре-
несемо, али морамо да пазимо да не запнемо за оти-
рач.“

Сад се поставља једно питање - шта заправо значи
бити избирач који је наишао на отирач? Да префор-
мулишемо једноставно - у путу похлепе и размаже-
ности често се дешава да се спотакнемо и паднемо. 

Ако вас занима у коју групу састава се мој сврстава,
рећи ћу вам - ни у једну, ја сам на ову тему одговорила
баш овако.

Ања Бабић 6/3

Избирач наиђе на отирачZlatni jubilej
„Никада се нисам опростила од школе“,

речи су које смо толико пута чули од Снежане
Тодоровић, наше учитељице Снешке. Навршава
се већ педесет година од кад је почела да ради. 

У нашој школи је од оснивања, извела је
шест генерација. У пензији је већ дуго, али за-
право никад није отишла из школе. Увек је ту
да замени одсутну учитељицу са истим жаром
каквим је увек радила. Хвала велико!

И увек елегантна, дотерана до најситнијег
детаља, плени својим изгледом. Изузетно кул-
турна у опхођењу, дружељубива, пуна разуме-
вања, вечити ентузијаста. Смеши се док прилази
деци и колегама. „Душо, мила, добро, може“,
најчешће чујемо. Нежна, али и тако одлучна
кад затреба. Нема поговора. Ред мора да се
зна. Може само питање и правично решење. 

Прошла је кроз многе учионице и каже да
нема веће среће него кад јој деца потрче у за-
грљај. И ова малена у школи и она која је пре-
познају на улици, нека већ одрасла деца-људи.
Осмех, топлина у гласу просто су магнет за
дечја срца. И наша.

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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Рад подмлатка
Црвеног крста

У манифестацији „Трка за срећније детињство“, која је

одржана у октобру учествовали су наши ученици од првог до

осмог разреда и постигли запажене резултате. Од продатих

стартних бројева сакупљено  је 18 700,00 динара.

Акција “Један пакетић -

много љубави“ реализована

је у децембру, пред нового-

дишње и божићне празнике.

Прикупљени су слаткиши и

сланиши за новогодишње

пакетиће за социјално угро-

жену децу. Учешће су узели

ученици од првог до осмог

разреда.

На Општинском такмиче-

њу у пружању прве помоћи

екипа наше школе у саставу

Андреа Чолић, Лука Кра-

љевски, Маша Александров,

Дуња Ескић, Катерина Гајић,

Теодора Лијескић, Јана Сви-

лар, Мила Вуковић, Анђела Тасић, Ива Бакрачлић и Тара

Стошић освојила је друго место.

Чланови подмлатка Црвеног крста учествовали су у Свечаној

академији поводом 90 година постојања Црвеног крста Чукарице,

са којима имамо сталну сарадњу. Љ.Г.

Хуманитарна акција
На иницијативу Ученичког парламента и педагога школе

Маријане Богојевић, ученици наше школе организовали су

хуманитарну ак-

цију прикупљања

обуће и одеће за

децу Свратишта.

У акцији је при-

купљено преко сто

пари топле обуће и

доста одеће за зиму

која је помогла ма-

лим корисницима

Свратишта.

IN MEMORIAM

Прерано нас je, нажалост, на-

пустиo наш драги колега, на-

ставник физичког васпитања

Благоје Петровић. Увек ћемо га

се сећати са великим пијететом. 

Анонимни
давалац крви

Твој корак је војнички јак, 

тако кроз живот корачаш, 

анонимно дајеш крв, 

људе у живот враћаш. 

Ту моћ, Бог је дао свима, 

неко разуме, а неко не, 

анонимно дајеш крв, 

не питаш коме, ни кад, ни где. 

Анђео си небески, 

многе си животе спасио, 

анонимно дајеш крв,

живот се није угасио.

Ти, незнани спасиоче, 

да ли икада чујеш хвала, 

анонимно дајеш крв, 

и када несрећа није звала. 

Не знамо твој лик, 

ни име, ни боју косе, 

а многи у себи, 

капљицу тебе носе. 

Не знамо ти оца и мајку, 

и њима велико хвала, 

анонимни даваоче крви, 

од срца хвала, 

бескрајно хвала. 

Јован Томић 6/3
(Прво место на општинском и

градском литерарном

конкурсу „Крв живот значи“)

Поклон Општине
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У школи се посебна пажња посвећује
и ваннаставним активностима. У мла-
ђим разредима реализују се садржаји
једанаест секција. Ове школске године
уведене су и три нове - разгибаоница,
извиђачи и луткарска секција. Извиђачи
су организовали новогодишњу при-
редбу, а у марту је основан школски из-
виђачки одред „Раша Попов“. На
луткарској секцији причом и игром лут-
кама обогаћује се дечја маштовитост,
подстиче креативност, правилан говор
и тимски рад. Часови су динамични, а
продукти стваралаштва уникатни. На
часовима разгибаонице ученици раде
на свом телу и усвајају здрав начин жи-
вота кроз различите облике вежби исте-
зања, загревања, баланса, снаге и
дисања, а имали су и прилику да веж-
бају са учитељем  јоге.

У старијим разредима око триста два-
десет ученика своја интересовања је ис-
пољило кроз рад двадесет једне
секције. Своје резултате презентовали
су на разним конкурсима, такмичењима,
приредбама...

И ове године нас је посетио јапански
сликар Јасунари Ишида и одржао ра-
дионицу у 2/6, а у сарадњи са Друштвом
јапанолога, Јапанском амбасадом и
компанијом Мицубиши радила је сек-
ција јапанског језика и културе за пети
и шести разред.
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