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Важност сарадње  родитеља и школе
РЕЧ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

„Образовање се не састоји од тога колико сте за-
памтили или колико знате. Састоји се од тога да
разликујете колико знате, а колико не.“ (Анатол
Франс)

Радећи у просвети дуги низ година не могу а да
не приметим да је овај веома важан посао све за-
хтевнији и сложенији. Данас су очекивања од школе
као институције већа него икада.Добар просветни
радник мора бити компетентан за предмет који
предаје, добар методичар, изврстан педагог и још
бољи психолог. 

Традиционални систем школовања на који смо
навикли, више не задовољава потребе савременог
образовања. Наставници нису једини ауторитет
по питању извора знања, нити је школа једини
центар  учења и развоја  ученика. Развој технологије,
лака доступност информацијама, провереним и
непровереним,  потпуно мењају начин учења и
пред наставника  стављају додатне захтеве које
није лако испратити. Наставник мора иматии
пуно стрпљења за промене понашања узроковане
узрасним  карактеристикама, мора да се избори
са  захтевима ученика који лакше или спорије
усвајају наставно градиво користећи  различите
методе рада на часу. Васпитни моменат настав-
ничког посла  је, такође, веома битан.  Треба увек
бити доследан и истрајан у инсистирању на по-
штовању правила понашања у школи и усађивању
друштвено прихватљивих норми. Неопходно је и
правовремено и  адекватно реаговати на исправ-

љање уочених неприхватљивих обли-
ка  понашања.

Ни родитељима није ништа лак-
ше. Радећи од јутра до мрака, све
мање квалитетног времена проводе
са својом децом и то у доба сазревања када је
ионако утицај родитеља мањи од вршњачке групе.
Промена модела васпитања у породици у смислу
губљења традиционалног начина васпитања и на-
налажење  адекватне  замене често доводи роди-
теље у ситуације за које немају готова решења.

А ученици су ту, између школе и родитеља,
између родитељских очекивања и  својих могуђности
и наставничке процене. 

А сви смо ту да ученицима дамо  висококвали-
тетно образовање и васпитање, да их научимо
животним  вештинама, опремимо неопходним са-
мопоуздањем. То успева само ако је сарадња школе
и родитеља добра и заснована на међусобном пове-
рењу. Родитељи поседују највише информација о
детету - шта воли, шта не воли, како реагује, како
усваја новине. Наставник поседује информације
како се то исто дете понаша у колективу, како на-
предује у учењу, како извршава обавезе. 

Свака информација, коју родитељ и наставник
размене, користи се за схватање и разумевање уз-
рочно-последичних веза и планирање реакција и
једних и других према детету. И само тако ћемо
бити на заједничком, најважнијем путу осамоста-
љења деце, на путу здравог одрастања.

Поред учења и дружења у боравку, Веће проду-
женог боравка организовало је и два полудневна
излета у овој школској години. Посетили смо ог-
ледно добро „Мали Дунав“, Радмиловац и Fun
park у Бечмену. Били смо гости професора По-
љопривредног факултета и обишли биљни и жи-
вотињски врт, акваријум са дунавским врстама
риба, окушали рибарску срећу (пецали), пловили
дрвеним чамцем...
Предавачи су са великим задовољством прибли-
жили ученицима биљни и животињски свет
нашег краја. Прошли смо неколико едукативних
и врло занимљивих полигона, стекли ново знање
и уживали.

Продужени боравак – ми смо вредни, креативни,

маштовити. Ми смо насмејани, ведри, слободни.

Учествујемо у свим важним догађајима: дочекали

смо госте из руске амбасаде, показали своје маш-

товите радове на новогодишњем базару, наступали

у Културном центру Чукарице и честитали ро-

ђендан нашем граду.

Украсили смо многе тематске паное. Са својим

учитељима одлазили смо у шетње и пратили про-

мене у природи у непосредном окружењу. Про-

дужени боравак је наше место за учење, дружење

и маштање! В.О. и  Д.А.

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

SRE}A JE OVDE I SADA
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Велико школско двориште као

да је било премало да прими никад

већи број родитеља, бака, дека,

пријатеља малих првачића. Све је

врвело од узбуђених гласова, зна-

тижељних погледа, а фото-апарати

су непрестано шкљоцали. Свечана

приредба коју су припремили уче-

ници 5. разреда била је баш скројена

за најмлађе. Толико лепих дечјих

песама, игре, стихова, речи добро-

дошлице. Очаравајуће за све при-

сутне. Учитељице Оливера Бор-

ковац, Мирјана Стојановић, Ду-

шанка Бугариновић, Весна Ристић,

Марија Божовић, Наташа Ђунисијевић и Зорица

Пјешчић, насмејане, задовољне, спремне да пригрле

још једну генерацију. С.И.

ПОСЕТА ВРТИЋА ШКОЛИ

Као одраз традиционалне сарадње са вртићима из

окружења, у жељи да се будући ђаци прваци уведу

у школу и упознају са простором, али и сретну са

будућим учитељицама и осете делић школске атмо-

сфере, ђаци четвртаци парне и непарне смене уго-

стили су током марта и априла предшколце из вртћа

„Плава птица“, „Дечји гај“ и „Сањалица“ и обрадо-

вали их пригодним поклончићима, које су направили

на часовима ликовне културе. 

На седницама Ученичког парламента ове школске

године водила се дискусија о односима и сарадњи

ученика и наставника, сарадњи између школе и Кул-

турног центра Чукарица, сарадњи између Парламента

и омладинске групе „Промена“, реализацији приредби

у школи поводом Дана школе, школске славе, орга-

низацији журки у школи, успеху и дисциплини ученика

и другим питањима од значаја за њихово образовање.

У току првог полугодишта представници Парла-

мента узели су учешће у „Недељи парламентаризма“

на састанку у Галерији 73, где су народни посланици

одговарали на питања ученика. Такође, ученици су

представљали нашу школу и на састанку представника

ученичких парламената основних школа Чукарице

под називом „Не о нама без нас!“ Циљ састанка био

је разговор са младима о проблемима са којима се

сусрећу и решењима које они виде, као и о потребним

садржајима који им недостају у средини у којој

живе.

Као и сваке године Парламент је учествовао у орга-

низацији испраћаја осмака, прослави матурске вечери

и анализи пробног пријемног испита. М.Б.

ПРИЈЕМ ПРВАКА

dobro do[li,  \aci prvaci

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

ОТВОРЕНА ВРАТА

ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ
Још једном је наша школа отворила своја врата

предшколцима, будућим првачићима, али и њи-
ховим родитељима у суботу, 11. марта. Учитељице
и управа школе били су добри домаћини, провели
су драге госте кроз целу школу, упознали их са
програмом рада у 1. разреду. Ученици четвртог
разреда радо су показали своје свеске, играли се
у холу школе на импровизованим полигонима
учећи их тимској игри. Сваки будући првак
добио је пригодан поклон који су припремили
њихови другари из четвртог разреда. 
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„SVETI SAVA - QUBAV, VERA, NADA“

ЉУБАВ, ВЕРА, НАДА
Последњег дана у септембру

у верском календару

славимо три сестре 

и дан у њихову славу. 

Три мученице их зову

љубав, вера и нада,

научила нас та прича

како се за љубав страда. 

Три сестре су снажне, 

а свака јако млада,

дале су своје животе

љубав, вера и нада. 

Али данас живе

љубав, вера и нада,

и живеће заувек

док њихово име влада. 

Последњи дан у септембру, 

славићу живот цео 

јер сам се родио тада 

и јер сам њихов део. 

Јован Томић 5/3

1. награда

ЉУБАВ, ВЕРА, НАДА
Ми смо деца православне вере, 

љубав, вера, а и нада тече нам кроз вене.

Крстимо се са три прста, с вером у Бога, 

Православље-то је вера српског народа.

У Егејском плавом мору, у стенама Свете горе 

одзвањају звона манастира и монаха што се моле.

Тамо где се увек рађа и љубав и нада, ту је у монахе

Отишао и апостол српски-наш учитељ

Свети Сава. Марија Стојановић 2/7
1. награда 

Школску славу Светог Саву прославили смо уз химну, сечење
славског колача и свечану приредбу под слоганом „Љубав, вера
и нада“. 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 и Драгана Јовичића. Кумови
славе били су породица Бабић, родитељи ученице 5/3.

Ученици драмске секције, заједно са наставницама Марином
Стојановић и Тијаном Вучић, као и хорови наставнице Гордане
Милин и наставника Слободана Станковића, успели су да одведу
гледаоце у неко друго време и подсете на три најважније ствари
у животу: да воле, да верују и да не губе наду у бољи и лепши
свет. Да на сцени све изгледа бајковито помогла је наставница
ликовне културе Мира Мандић, а ученици 3/6 учитељице Драгане
Ћурчић својом игром одушевили су све.

Традиционално, на школској слави испраћамо наше пензионере.
Ове године у заслужену пензију отишла је Марија Ршумовић,
наставница биологије. 

За најбоље литерарне радове књигом су награћениМарија
Стојановић 2/7 и Јован Томић 5/3, а за најбоље ликовне радовеАна
Савић 4/2 и Анђела Димић 8/7.



ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ 5

Дан за пријатељство, за радост обележен је
пригодном приредбом „Заједно смо лепши и јачи“
која је сва била у сврху оснаживања једног од најлепших
осећања-пријатељства. Изузетан сценарио који је
написала Бранислава Црноглавац, наставница српског,
носио је поруке неговања пријатељства. Сјајна глума
чланова драмске секције, музичке тачке за које су
задужени хорови наставнице Гордане Милин и
наставника Слободана Станковића, плесна тачка 4/1
учитељице Сање Сворцан Поповић, као и помоћ
педагога Сање Томановић и наставнице српског језика
Тијане Вучић, допринели су правом угођају. 

Када си срећан пријатељ је ту да радост подели
са тобом, када си тужан да те утеши, када си у
недоумици да заједнички нађете право решење.
Пријатељство је као и љубав, као и цвет – треба га
брижно неговати. Искрени осмех правог пријатеља
тугу претвара у радост, несрећу у могућност излаза.
И све је опет лакше и лепше, јер црни облаци се брзо
разиђу, раздани се и опет пожелиш да се смејеш.
Радост прожме цело биће кад знаш да је увек ту неко
коме је до тебе стало, неко ко те разуме и кад ћутиш,
неко ко осећа и твоју радост и твоју бол. Без
надмености, без осионости, без простоте у речима,
са увек промишљеним, надахнутим речима правог
пријатељ ства. 

У приредби су уживали представници Савета
родитеља, чланови Школског одбора, пензионери,
представници комшијских школа „ Љуба Ненадовић“
и „Мирослав Антић“ и Дејан Јањић, општински
одборник задужен за образовање.

Ученици су на једноставан и занимљив начин
представили социјалне односе између ученика,
проблеме у комуникацији и начине превазилажења.

Цитат Меше Селимовића осликао је истину о
правом пријатељству:

Сад сам схватио. То је пријатељство - љубав
према другоме. Све друго може да превари, то не
може. Све друго може да измакне и остави нас
пусте...То не може јер зависи од нас. Не могу да
кажем: „Буди ми пријатељ“, али могу да кажем:
„Бићу ти пријатељ“. Питао сам га једном како то
да је баш мени поклонио своје пријатељство.
Одговорио ми је: „Пријатељство се не бира. Оно
бива ко зна због чега, као љубав. А ништа ја нисам
поклонио теби већ себи“.

Поводом Дана школе расписан је и ликовни и
литерарни конкурс на тему „Заједно смо и лепши и
јачи“.

У категорији литерарних радова награђени су
радови Ане Савић 4/2 и Стевана Стојановића 6/1. У
категорији ликовних радова награђен је рад Александра
Савића 7/4 и Софије Орловић 2/7, а специјалну
награду добила је Дуња Драгићевић 4/4 за изузетно
маштовит рад-Дрво пријатељства.

Само заједно можемо све што желимо,
jер ми знамо шта другарство значи,
најлепше дане међусобно делимо,
јер заједно смо лепши, заједно смо јачи. 

Корачај снажно, корачај јако,
поносно, храбро, дигнутог чела,
уђи у коштац с проблемом сваким,
јер с тобом је дружина цела. 

Заједно можемо стићи до неба,
до сјајних звезда и белих облака,
можемо променити и свет ако треба,
јер заједно свака препрека је лака.

Не могу нам ништа олује и кише,
то је другарство и друг се воли,
сваки нас изазов зближи још више,
зато смо јачи, зато смо бољи. 

Године иду, носе успехе и поразе,
полако схватамо шта нам живот значи,
нови изазови пред нас долазе,
заједно смо лепши, заједно смо јачи. 

Стеван Стојановић 6/1
награда 

Дан школе,
дан за радост

Заједно смо
и лепши и јачи

Наша снага и добра воља помажу нам да би били
срећнији и људи око нас. Тешко је донети одлуке.
Када смо заједно лакше ћемо одлучити.Kада је
тешко, заједно устајемо и идемо даље. Знамо да
имамо једни друге и да нема стајања. Све ће
бити лакше јер је пријатељ ту. Уједињени можемо
све. Пријатељи нас знају боље од нас, знају шта
нам треба сваки час, воле нас више него што
мислимо, заједно много боље идеја смислимо. 
Пријатељи енергијом зраче и са њима су све
авантуре лепше и више значе. Сваком
препоручујем да има пријатеља јер тада свака
реч више значи јер смо заједно лепши и јачи. 

Ана Савић 4/2
награда
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Ученици првог разреда уче-

ствовали су у осликавању песама

Јована Јовановића Змаја за збир-

ку песама „Да ти кажем нешто“,

у организацији Друштва учитеља

Београда и Societe general банке.

Илустрације наших првака Дуње

Кокотовић, Лазара Радивојевића,

Лене Бранков и Миле Нововић

(песме „Чудни су то пилићи“)

нашле су се у наведеној збирци,

а илустрације 20 ученика биле

су део изложбе у Галерији 73.

Ова збирка посебна је по томе

што представља начин на који

једна генерација гледа на теме,

које су осмишљене и написане

пре више од једног века. Гене-

рација коју обликује дигитални

свет на пренутак је враћена у

време у којем су деца учила

истражујући свет на другачији

начин. Збирку песама „Да ти ка-

жем нешто“ добили су на поклон

од носилаца пројекта сви прваци

наше школе. 

Da ti ka`em ne{to

Педагог наше школе Сања

Томановић објавила је своју прву

збирку поезије. Збирка поезије

„Ја то тако“ је књига која се

чита породично.

Подељена је у тематске це-

лине у којима су обрађене разне

животне теме од најранијег уз-

раста па кроз све периоде одра-

стања.

Постоје делови за децу, ро-

дитеље и део љубавне поезије.

Обогаћена је дечјим коментарима

и домишљањима на разне теме.

Рецензију је радила Зона Мркаљ

која је збирку видела као дидак-

тички материјал и приручник

јер су сва искуства у раду пре-

точена у риме. Духовита је, а и

озбиљна, поучна и распевана,

весела и тужна. Тако су је оце-

нили они који су је већ прочи-

тали. За сваког има понешто.

Препоручујемо.

Милица Крстић, ученица
3/5, учествовала је на Регио-
налном литерарном конкурсу
„Свако дете има крила, само
мора да се сети где му расту
сакривена и одмах ће да по-
лети“и освојила треће ме-
сто.

Zbirka poezije „Ja to tako“

Ученици 4/4 освојили су
прво место на школском и

друго место на Општинском
такмичењу „Најраспеванија

одељењска заједница.“



ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ 7

Наши ученици учествовали су на бројним кон-

курсима. На општинском такмичењу дечије карика-

туре "Мали Пјер" учествовало је 118 ученика из 8

основних школа. Изложба одабраних и награђених

радова отворена је  7. марта у школи "Руђер Бошко-

вић". Изложени су  радови ученика  Ђорђа Карановића

7/4 и  Иве Стојиљковић 7/6, а награђени су Александар

Дошеновић 7/4 1. место, Анђела Ристовић 7/2   1.

место и Вишња Божовић  5/6  2. место.

На ликовном конкурсу „Сунчана јесен живота“

Милица Мијатовић 5/7 освојила је 3. место, а на

конкурсу „Крв живот значи“ Вишња Божовић

5/6,такође, 3. место. 

На Међународном конкурсу „Корени“ 3. награду

освојила је Владимира Корнејћук 5/3. 

Ученица 3/3 Теодора Стојановић освојила је

1. место на ликовном конкурсу часописа „Шко-

ларац“.

На иницијативу 5/6 одржано је
такмичење у склапању Рубикове коцке.
Најбоља времена постигли су Вукашин

Шућур 5/3, Петар Божовић 5/3
и Ивана Митровић 5/1.

Zna~ajni rezultati na konkursima

Владимира
Корнејћук

5/3

Мали Пјер
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Пред новогодишње и бо-

жићне празнике школа је по-

себно блистала. Окићене

јелке и гирланде украшавале

су хол школе. Главни декора-

тер и ове године била је учи-

тељица Весна Огњановић. Уз

свесрдну помоћ ученика, ро-

дитеља и колега израдила је

велики број украса и окитила

главни хол школе.                         

Жагор, смех одзвањали су да-

нима. Ученици нижих разреда

са учитељицама и ро ди -

тељима организовали су про-

дајну изложбу. Било је ту

свега - од честитки, украса,

прелепих и практичних руко-

творина до сланих и слатких

ђаконија. Зарађени новац уче-

ници су у договору са учите-

љицом уложили у сређивање

учионица, набавку неких на-

ставних средстава и посете

културно-историјским знаме-

нитостима нашег града. 

Ученици 1/2 и 3/6 припремили

су разиграну и распевану но-

вогодишњу приредбу за децу

радника школе. После при-

редбе подељени су и паке-

тићи. 

,,Потрага за Деда Мразом”је

новогодишња приредба уче-

ника  2/2, коју су припремили

за своје родитеље. Својом глу-

мом, игром и костимима

најбоље су представили за-

вршетак старе године и поче-

так нове. Истим поводом

ученици су учествовали на но-

вогодишњој продајној изложби

својих радова, које су израдили

на ликовној радионици.

Novogodi{we radosti

*

C

M

Y

K



ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ 9

BITKA ZA ZNAWE
У импровизованој учионици у

дорћолском Културном центру

„Рекс”, за престоничке наставнике

обављена је обука у оквиру акције

„Битка за знање”. Весна Игњато-

вић, наставница техничког и ин-

форматичког образовања, носилац

пројекта из наше школе, прису-

ствовала је обуци. Програм је ор-

ганизовао Фонд Б92, уз подршку

Министарстава просвете и теле-

комуникација.У првом кругу, 81

школа широм Србије добила је по

пет робота, такозваних мБотова,

уз које ће ученици од петог до ос-

мог разреда овладати основама

програмирања и ући у свет мо-

дерних технологија.

Nasiqe i ose}awa
Предавање о насиљу под називом „Насиље и осећања"

осмислила је педагог Сања Томановић, а реализовано је

у свим одељењима четвртог, петог и шестог разреда.Током

предавања ученици учествују у невербалним вежбама

показивања осећања, гледају едукативне кратке филмове

и кроз дискусију и примере из праксе упознају се са

врстама насиља.

Циљ је да науче како да препознају насиље, да се

упознају са начинима пријављивања насиља, конструк-

тивним решавањима сукоба и да науче како да чешће до-

лазе у контакт са својим осећањима и осећањима других,

као и да разумеју своје,а и потребе других.

У оквиру пројекта ,,Продужи век, убаци у штек“

о заштити животне средине Хемијско – прехрамбена

технолошка школа и Канцеларија за младе ГО Чука-

рице  у  основним школама на територији ГО

Чукарица реализовале су радионице са ученицима

старијих разреда, на тему електричног и електронског

отпада и његове рециклаже, са посебним освртом

на прикупљање и рециклирање батерија.Активности

ученика у оквиру овог пројекта допринели су развоју

њихове еколошке свести, организационих способ-

ности, као и да стечена знање треба делити са вршња-

цима и одраслима. 

Produ`i vek
ubaci {tek

У оквиру обележавања Зелене недеље,
ученици 3/5 у сарадњи са Србија шумама
засадили су 3 биљке у дворишту школе

(латински назив - cupressocyparis
castlewellan gold).
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дитељ ученице 4/3,
одржао је час фи-
зичког васпитања у
свечаној сали. Тема
часа „Штафетне и
елементарне игре“
има за циљ да се за-
довоље основне
дечје потребе за
кретањем, игром и
јачањем здравља. 

Професор Стеван
Станковић одржао
је стручно преда-
вање у сарадњи са
наставницом географије Маријаном Томић у 8/1,
поводом јубилеја 150-годишњице рођења Јована
Цвијића, нашег географа светског гласа. Професор
је одржао предавање и у 6/1 о водама. Уз слајдове о
језерима и рекама и богато искуство професора,
час је био право освежење и награђен је великим
аплаузом ученика. 

МУП одржао предавање 4. и 7. разреду о наркоманији
„Дрога је нула, живот је један“, као и предавање „Без-
бедност у саобраћају“ за ученике другог разреда. Преда-
вања су била интересантна са примерима из живота.
Деца су активно учествовала са питањима.
За ученике млађих разреда, и ове године, организован је
„Мобилни едукативни саобраћајни полигон“. 

Александар Диклић, аутор књиге
„Београд, вечити град“, одржао је

предавање о Београду у свечаној
сали школе за наставнике,

заинтересоване родитеље и
ученике 7. и 8. разреда.Посебна

пажња била је посвећена шестом
априлу, дану бомбардовања

Београда у Другом светском рату.
Предавање је пропратила и екипа

Студија Б.
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Часу 2/1Свет око нас,
који је био посвећен

здравој исхрани и фи-
зичкој активности,
присуствовала је др

Татјана Милошевић.
На интересантан

начин др Татјана је у
интеракцији са

децом осмислила ор-
ганизацију дневних

активности. Деца су
уживала и веома за-
интересовано уче-

ствовала у дискусији
на часуи и показали

висок степен разуме-
вања потребе да се

очува здравље.

Ове школске године у 4/4 било је више го-
стујућих предавача који су учинили њихов
живот богатијим заљубљујући их у своје теме
и откривајући им нека нова учења о спољаш-
њем свету, али и оном унутрашњем: 
- О фасцинантној моћи лековитих биљака го-
ворио је врхунски стручњак за тему - Злато-
мир Милошевић, дека
ученице Елене Коларе-
вић.
- Ученици су имали
прилику и да уживају у
сусрету са глумцима
Бојаном Перићем, Мар-
ком Јањићем и Мило-
шем Јовчићем у улози
гостујућих предавача.
Они су им на изванре-
дан начин представили
свет глуме, на који начин се школују глумци,
говорили о разликама и сличностима између
филма/глуме пред камерама и рада у позо-
ришту, о значају целоживотног рада на себи.
Током гостовања ових предавача владало је ве-
лико узбуђење у целој школи јер су своју попу-
ларност стекли у актуелним тв серијама.

- Ултрамаратонац Никола Сребрић причао је
о животу као маратону, о истрајности, оду-
стајању и личним победама које чине живот
смисленим. Својом непосредношћу и једно-
ставношћу, Никола је побрао све симпатије
дечје публике.
- Марија Грујић, учитељица животних веш-

тина, НЛП стручњак,
говорила је о важно-
сти рада на себи, о пер-
манентном учењу као
стилу живота, о томе
како да се крене пут
новог почетка и пређе
нови праг, нова степе-
ница, нови изазов у жи-
вотима четвртка – и
уђе спремно у пети раз-
ред. 

- Јелена Нешић, предузетница, ауторка више
друштвено значајних пројеката, водила је ра-
дионицу на тему „Одличан (5)“ наводећи уче-
нике да схвате шта је све успех, ко је све
успешан, као и како радити у тиму, те како
премеравати сопствени успех и вредновати
себе. 

Горан Радосављевић, ро-
дитељ ученице одељења

2/1, својим веома интере-
сантним излагањем  и

примерима из свакоднев-
ног живота приближио
је деци основна знања о

електрицитету и особи-
нама које наелектрисана

тела испољавају и за-
интересовао је децу за

лик и дело Николе Тесле. 

* * *
Професор гитаре Никола

Старчевић одржао је
промотивни час свирања
гитаре ученицима 4. раз-

реда.
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Ученици у
Хеленском фонду

за културу
Ученици ликовне секције на-

ставнице Славице Тодорић при-
премили су приредбу поводом
обележавања Дана независно-
сти,  највећег грчког национал-
ног празника.  

Приредбу  „РИЗНИЦА ДУХА
СВЕТОГА -АТОС“ извели су у
Хеленском фонду за културу.
Ученици су насликали манастире
Свете горе и о сваком припре-
мили најзначајније податке.  Со-
фија Царевић, ученица 8/2,
уручила је свој рад представнику
грчке амбасаде у знак неговања
грчко-српског пријатељства.

Ученици 4/1 и
4/4 у посети
посластичар-
ницама ужи-
вали су
прављењу и
дегустацији
слатких
производа.

Ученици петог разреда посетили су пла-
нетаријум на Калемегдану и кроз симулацију и
пројекцију  научили нешто ново о васиони и
васионским телима, а и утврдили већ стечена
знања из географије. Највише им се свидела
симулација звезданог неба и откривање како
се одређује положај звезда, како да пронађу
звезду Северњачу и како изгледају звезде гле-
дано са Северног пола.

Гостовање у „Практичној жени“
Ученици 4/1учествовали су у емисији „Практична

жена“ која је емитована на ТВ Прва. Показали су
своја креативна дела и умећа - како се прави здрава
ужина, рамови и животиње од папира, стони фудбал,
жабица која скаче, сапунчићи са играчком...

И деца и домаћини у студију уживали су у зајед-
ничком дружењу.

У кући краља Петра 13. маја,
одржана је културна манифестација
поводом грчког и српског пријатељ-
ства. Учествовала су многа деца,
из разних крајева Србије, међу
којима су и ученици из наше школе. 

Програм је посвећен светогор-
ским манастирима, монасима са
Свете горе и грчким мирјанима -
нашој вишевековној православној
браћи. Састојао се од ликовне из-
ложбе са насликаних свих двадесет
манастира на Светој Гори. Ученица
8/2 Софија Царевић изложила је

самосталну изложбу посвећену све-
тогорским монасима.

„Велика је част представљати
своју школу на тако важном догађају.
Са великим нестрпљењем смо иш-
чекивали почетак нашег програма.
Смењивала су нам се разна осећа-
ња. Први степеник на који станете
чини да се осећате важно, али већ
следећи поглед на публику вас упла-
ши. Свака реч коју изговорите звучи
као да сте врхунски глумац на сцени.
Били смо одушевљени.“ 

А. Лутовац и А. Бабић 5/3

Dani Gr~ke u Beogradu

На завршној церемонији пројекта ширења
јапанског језика Амбасаде Јапана у Републици
Србији, Друштва јапанолога Србије и Филолошког
факултета под покровитељством компаније
Мицубиши, а који је почео пре три године, за
ову школску 2016/2017. учествовали су и наши
ученици петог разреда  Огњен Бошковић, Вла-
димира Корнејћук, Вишња Божовић, Ана Марија
Јекић и Милена Босанкић. Том приликом амбаса-
дору Јапана Њ.е. г. Ђуићи Такахари  уручени су
радови ученика ликовне секције. Амбасадор је
упутио честитке ученицима који су завршили
овај вишемесечни курс и позвао их да наставе
да се интересују за јапански језик и Јапан. 
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Ове године активности у
оквиру Дечје недеље одржа-
вале су се под слоганом "Нећу
да бригам, хоћу да се играм". 

Учествовали смо у промо-
цији збирке дечје поезије „Жи-
вот од снова“, која се одржала
3. октобра, у Галерији „73“. У
збирци су објављене и песме
наших ученика Вишње Божо-
вић, Иве Торић, Нине
Стојанић, Огњена Бошковића
и  Андреја  Кирћанског.

Ученици петог разреда са
наставницом Аном Николић
и педагогом Сањом Томано-
вић присуствовали су 5. ок-
тобра „Дану отворених вра-
та“ у Пионирском граду, уче-
ствујући у радионици са де-
цом из прихватилишта. 

l Ученици 3/6 који од првог
разреда развијају љубав према
књизи и читању посетили су
Сајам књига у октобру, упо-
знали се са занимљивим на-
словима и купили понеку књи-
гу, а ученици 3/4 посетили су
Београдску филхармонију.
l Ученици 4/4 посетили су Му-
зеј Николе Тесле, са уживањем
и великим дивљењем испра-
тили причу о животном и на-
учном путу нашег великог на-
учника и учествовали у изво-
ђењу експеримената које у
својој поставци нуди музеј. 
l Захваљујући Градском зеле-
нилу посетили су и Велико
ратно острво и обишли ово
фасцинантно станиште ве-
ликог броја птица, међу којима
и орлова белорепана. Била је
то права авантура!

Ученици 1/6 посетили
су Железнички музеј. Во-
ђени интересантном
причом кустоса, окруже-
ни експонатима, запло-
вили су у доба Џејмса
Вата, а брзим возом који
повезује Београд и Нови
Сад, враћени су у своје
савремено ђачко доба.

Његова светост патријарх
српски г. Иринеј примио је  у Пат-
ријаршији српској у Београду уче-
нике петог разреда са наставницом
ликовне културе Славицом Тодо-
рић.   У ликовној радионици на-
сликане су 33 иконе на тему Хри-

стос-извор вечности. Круна сусрета
била је беседа патријарха српског
г. Иринеја, који је похвалио труд и
ревност ученика и наставника: „Див-
но је и дирљиво видети ваше ра-
дове настале са толико љубави,
труда и вере.“ 

Patrijarh Irinej
primio na{e u~enike

3/4 у посети Соко Штарку

1/2, 1/4, 1/5, 1/6 и 1/7 у посети
позоришту лутака Пинокио

Лепоте Београда из
отвореног аутобуса 4/1
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Vukovci u {kolskoj
2016/2017. godini

ТЕОДОРА
ЋОПИЋ

8 / 3

МАРКО
МИЛОВАНОВИЋ

8 / 3

АНДРЕЈ
РАДИВОЈЕВИЋ

8 / 6

МАША
ФИЛИПОВИЋ

8 / 1

СОФИЈА
ЦАРЕВИЋ

8 / 2

КАТАРИНА
БАЦКОВИЋ

8 / 5

МАРКО
СОКОВИЋ

8 / 2

ЕМИЛИЈА
РАШЕТА

8 / 7

НЕМАЊА
ВАСИЋ

8 / 3

МИНА
ИГЊАТОВИЋ

8 / 1

АНЂЕЛА
ДИМИЋ

8 / 7

ДОРОТЕЈА
ВУЈАДИН

8 / 4

АНА
МАРКОВИЋ

8 / 2

АЛЕКСАНДАР
ИЛИЋ

8 / 4

ТЕОДОРА
МИЛОВАНОВИЋ

8 / 4



Мис матуре Маша
Филиповић 8-1 и мистер

матуре Лука Поповић 8-3.

Испраћај матураната

Већ традиционално, шесту

годину заредом, мала матура сла-

ви се у школи. Посебном угођају

допринео је лепо уређен и освет-

љен хол, изврсна музика, заним-

љив водитељ. Сви свечано об-

учени. Сликање, учење плесних

корака, возић у коме су сви уче-

ствовали, избор за мис и мистера

матуре, песма до дубоко у ноћ.

Ове године матуранти су се так-

мичили у више категорија:

мис матуре Маша Филиповић

8/1, прва пратиља Анђела Бори-

сављевић 8/3, друга пратиља

Анђела Топаловић 8/6; мистер

матуре Лука Поповић 8/3, први

пратилац Душан Ивковић 8/6,

други пратилац Петар Пуача 8/4;

мис шарма Тијана Цвијовић 8/2,

мистер шарма Огњен Ађанчић

8/2; мис стајлинга Сара Андо-

новић 8/6, мистер стајлинга Сте-

фан Ћировић 8/2; мис осмеха

Маша Љекочевић 8/3; мистер

осмеха Михајло Стаменковић

8/1;

најталентованији за плес Кри-

стина Мусонера 8/5 и Марко

Миловановић 8/3; мис фризуре

Мина Миловановић 8/7 и мистер

елеганције Виктор Радојевић 8/7 

Било је то вече дружења, ле-

поте. Ускоро ће поћи у тражење

нових животних путева. Биће

неизвесности, борбе, али и много

радости. Свима нека је срећно!

Matursko ve~e
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Ученици 8/1
учитељица Душка Ђурић, одељењски старе-
шина  Верица Попов и Ана Поповић

Ученици 8/2
учитељица Весна Алић,
одељењски старешина Мирјана Гобељић

Ученици 8/4
учитељица Ивана  Васиљевић, одељењски
старешина Александра Микић

Ученици 8/6
учитељица Јелена Вучковић, одељењскe старе-
шинe Бранислава Црноглавац и Ана Марјановић

Ученици 8/7
учитељица Сања Сворцан Поповић,
одељењски старешина Сања Јовановић

Ученици 8/5
учитељица Весна Огњановић,
одељењски старешина Душко Гаврић



GENERACIJA 2002.
Ушли смо у учионицу пуну незнанаца и бледо зурили једни у друге,

још увек не схватајући да су баш те особе оне које ће нас учинити
онаквим какви данас јесмо. На екскурзијама смо се зближавали,
остала су нам сећања која не бледе, три амигоса, покушаји пућкања,
неспавања... Не заборављају се ни разговори на великом одмору, тајне
подељене на школском зидићу, бежање са часа историје, јер смо
сигурно једини који су звали разредну да јој се исповеде. Наше
одељење никад не би било исто без нашег Даче и Гоце. Сигурно је да
ћемо се након неког времена поново окупити и свега се присетити. 

...
Као да смо јуче кренули са букварима у први разред, збуњени и

уплашени, данас далеко зрелији са изграђеним ставовима. Идемо ка
неком вишем степену, срећни што смо заједно учили, дружили се. Сви
ћемо једни другима недостајати и без обзира што смо се понекад
свађали увек смо ту били сви за све. Пријатељство је звезда коју небо
краси, а ми ћемо је чувати да се не угаси. 

...
Током школовања морали смо да се навикнемо на изненадне промене.

Било је толико лепих момената, али некад и свађа и суза. Једино што
засигурно можемо да кажемо је да нам је сваки дан био испуњен пози-
тивном енергијом и смехом. Увек ћемо се сећати човека који нам је
свима улепшао живот, који нас није само научио множењу и дељењу,
већ нас је научио и шта значи право пријатељство и исправни пут. То
је наш учитељ Стевица Попов, који, нажалост, није са нама, али ће
увек остати у нашим срцима. 

...
Захваљујујћи учитељици, разредној и наставницима успели смо да

постанемо бољи. Морамо да прихватимо чињеницу да је растанак
дошао, да више неће бити свакодневног виђања ни много заједничких
пустоловина које памти ова школа, па и много даље. Биће тешко
одрећи се наше свакодневице, али знамо да ћемо се увек међусобно
памтити.

...
Било је радости и суза, петица и двојки, дугих часова и кратких

одмора. Било је тешких задатака и лаких питања, штребања и препи-
сивања. Чекају нас нови дани и нови сусрети. Неки ће се заљубити у
нову другарицу, а неки ће заувек волети стару из Нација. Данас се од
вас опраштају осмаци, необични ђаци. Научили смо пасе композе и
футур прош, али разредна жели да научимо још. Мерси боку, наставнице
и заувек у срцу, учитељице! Неки ће препливати Аду, неки ће отићи на
други крај света. Памтићемо оно што нас спаја, памтите нас по добру!

...
Свим наставницима се најискреније захваљујемо што су дали све

од себе нас изведу на прави пут. А свима осталима, нашим другарима
желимо да кажемо да ово није крај, већ нови почетак. Зато се надамо
да данас нико није тужан, већ да смо сви срећни због успомена,
искустава и пријатељстава које смо овде стекли и због свега лепог што
нас чека. 

Ђак генерације
ДОРОТЕЈА ВУЈАДИН (8/4)

За ђака генерације пред-

ложени су Маша Филипо-

вић 8/1, Марко Соковић8/2,

Марко Миловановић 8/3 и

Доротеја Вујадин 8/4. 

Са највећим бројем бо-

дова са освојених такмиче-

ња за ђака генерације про-

глашена је Доротеја

Вујадин. Из године у го-

дину посебно се истицала

у такмичењу из биологије, француског

и географије. Поред вредног учења и

пажње на сваком часу, Доротеја је са-

мосвесна девојчица, упорна пре свега,

спремна да истраје у свему што замисли,

да успе у свему чега се прихвати. На њу

се увек можеш ослонити. Ту је и када

коме затреба помоћ, а како каже њена

разредна, прави је вођа и доживотни

председник. 

Њену вредност показује и чињеница

да је већ уписала X гимназију, билинг-

вални смер.

Спортиста генерације
ТЕОДОРА ЋОПИЋ (8/3)

За спортисту генерације предложени

су Теодора Ћопић 8/3 и Катарина Бањац

8/6. 

На основу резултата са такмичења за

спортисту генерације изабрана је Теодора

Ћопић, која је најбољи пример да учење

и спорт могу заједно. Уз добру органи-

зацију Теодора је и вуковац и изузетан

спортиста. 

Тиха, мирна, ненаметљива у опхођењу,

вредна у учењу, а у рингу борбена, права

ватра. „Увек сам била живахна, од првог

тренинга џудоа са пет година била сам

одушевљена, такмичила се, освајала

многе награде, бројала сам до 90, мислим

да их имам преко 200.“

Ученици 8/3
учитељи Стевица Попов и Ана Радивојевић, одељењске
старешине Гордана Милин и  Лидија Ковачевић
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Рекреативна настава у овом разреду била је

прелепа. Ишли смо на Тару и научили, како

препознати четинарско дрвеће и још много

тога о флори и фауни. Учили смо и о самој

планини и њеној историји. Омиљене су нам

биле шетње кроз природу у којим смо се

дружили са разним богатствима Таре-видиковац

Црњенсково, брдо Мајур, манастири Јовања,

Рача. Више пута остајали смо без даха због

очаравајућих призора. Ива Торић 4/2

Тару смо доживели, осетили под ногама у

трави и у блату, у стени, у души, и у срцу, у

мирису борове смоле, мајчине душице...

Прешли смо разна села и упознали много

животиња. Обишли смо видиковац Козја стена

са кога се пружа прелеп поглед на дринску

долину. Обишли смо „Калуђерске баре“,

„Митровац“. Сваки центар има своје

особености по којима је препознатљив и

пружа сагледавање разноликости и лепоте

целе планине Таре. Ова рекреативна била је

прави тренутак за памћење и зато једва чекамо

нове авантуре.
Невена Савић 4/3.

Na izletu
u Vr{cu

Ученици су обишли Вршац
и у њему музеј са сталном
поставком Паје Јовановића,
родну кућу Јована Стерије
Поповића, Владичин двор,
Саборну цркву Светог оца
Николаја, манастир Месић,
Вршачки брег одакле се пружа
поглед на цео град.

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ,
СУБОТИЦА - екскурзија шестог

разреда

ДОЊИ МИЛАНОВАЦ, ЛЕПЕНСКИ ВИР -
екскурзија осмог разреда

ВРШАЦ - једнодневни
излет петог разреда

ТАРА - настава у природи за четврти разред

Rekreativna na Tari

РЕ
КР

ЕА
ТИ

В
Н

А
 Н

АС
ТА

ВА
И

ЗЛ
ЕТ

И
 И

 Е
КС

КУ
РЗ

И
ЈЕ



ЈАВОР - настава у природи
за трећи разред 

КРАГУЈЕВАЦ,
ВРЊАЧКА БАЊА,

КРУШЕВАЦ -
екскурзија

седмог разреда

ВРЊАЧКА БАЊА - настава у
природи за први разред

ИЗЛЕТ АВАЛА - трећи разред

Наставничка екскурзија
у Суботици и Идвору

Ученици другог разреда боравили су у
бањи Врујци и обилазили занимљиве

локалитете у околини.
Посетили су фабрику „Вода вода“,

цркву Пресвете великомученице
Огњене Марије, сеоска домаћинства,

„Чаробно село“.
Најјачи утисак оставио је боравак у

Бранковини, седење у скамијама и
писање пером и мастилом у старој

школи Десанке Максимовић.
Бања Врујци-настава у природи за други разред
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СРПСКИ ЈЕЗИК
ученик, разред наставник пласман

Реља Кукић 5/6 М. Гобељић 2. Општина
2. Град
2. Општина

Сара Ивановић 5/4 М. Стојановић 2. Општина
1. Град

Анастасија Лутовац 5/3 М. Луковић 2. Општина
2. Град

Урош Димитријевић 5/7 Т. Вучић 2. Општина
1. Град

Милена Босанкић 5/2 М. Гобељић 2. Општина
2. Град

Огњен Бошковић 5/6 М. Гобељић 2. Општина
2. Град

Немања Ђурђев 5/5 Р. Тодоровић 3. Општина
1. Град

Мила Крстајић 6/2 М. Стојановић 2. Општина
Ивана Јовановић 6/6 М. Станковић 3. Општина
Јелена Радованов 6/2 М. Стојановић 3. Општина

2. Град
Дуња Ескић 6/4 М. Стојановић 3. Општина

2. Град
Страхиња Павишић 6/2 М. Стојановић 3. Општина
Лана Ђоровић 6/4 М. Стојановић 3. Општина

3. Град
Михајло Радивојша 7/4 М. Гобељић 1. Град

плас. на Реп.
Ђорђе Карановић 7/4 М. Гобељић 2. Општина

2. Град
Маша Филиповић 8/1 Р. Симијоновић 2. Град

плас. на Реп.
Лара Јовановић 7/4 М. Гобељић пох. Општ. рец.
Према броју освојених диплома ученици наше школе заузели су
1. место на Општини.

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
ученик, разред наставник пласман

Исидора Гајић 7/6 М. Стојановић 3. Општина
2. Град
2. Републичко

Софија Еплер 7/7 М. Станковић 3. Општина
3. Град

Ива Вељовић 8/1 Р. Симијоновић 3. Град

ИСТОРИЈА
ученик, разред наставник пласман

Сара Ивановић 5/4 А. Поповић 3. Општина
2. Град

Исидора Гајић 7/6 М.Сретић 3. Општина
3. Град
плас. на Реп.

Ива Вељовић 8/1 А. Поповић 3. Општина
Немања Васић 8/3 А. Поповић 3. Општина

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
ученик, разред наставник пласман

Доротеја Вујадин 8/4 С. Јовановић 3. Општина
2. Град

Ива Вељовић 8/1 С. Јовановић 3. Општина
Јелена Митровић 8/7 С. Јовановић 3. Општина

3. Град
Марко Миловановић 8/3 Ј. Шаренац 3. Општина

3. Град
Маша Љекочевић 8/3 Ј. Шаренац 3. Општина

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ученик, разред наставник пласман

Милица Јеличић 8/2 В. Томић Митровић 1. Град
Лазар Кукољ 8/4 В. Томић Митровић 1. Град
Маша Филиповић 8/1 Г. Марковић 2. Град
Сара Поповић 8/7 Г. Марковић 2. Град
Маријана Џодић 8/7 Г. Марковић 2. Град

Исидора Гајић 7/6
са наставницом

Марином
Стојановић

Postignu}a u~enika na takmi~ewima 



ФИЗИКА
ученик, разред наставник пласман

Страхиња Павишић 6/2 Ј. Мишић 2. Општина
2. Град
плас. на Реп.

Никола Ковачевић 6/4 А. Марјановић 2. Општина
3. Град

Владимир Јоцић 6/7 А. Марјановић 2. Општина
Елена Вучинић 6/6 Ј. Мишић 2. Општина
Андреа Поњавић 6/7 А. Марјановић 2. Општина

3. Град
Исидора Васојевић 6/6 Ј. Мишић 3. Општина
Михајло Мацић 6/2 Ј. Мишић 3. Општина
Бојан Спасић 6/2 Ј. Мишић 3. Општина
Катарина Цојић 6/6 Ј. Мишић пох. Општ.
Ива Бакрачлић 6/3 А. Марјановић пох. Општ.
Наталија Томић 6/7 А. Марјановић пох. Општ.
Реља Петковић 7/7 А. Марјановић 2. Општина

3. Град
Кристина Бугарчић 7/7 А. Марјановић 3. Општина
Марко Жутић 7/1 Ј. Мишић 3. Општина
Немања Васић 8/3 Ј. Мишић пох. Општ.

Према броју освојених диплома ученици наше школе заузели су
3. место на Општини.

МАТЕМАТИКА
ученик, разред наставник пласман

Андреј Кирћански 3/4 М. Мијаиловић 1. Општина
Никола Милошевић 3/1 Б. Мунишић 1. Општина
Мина Ђорђевић 3/5 Ј. Ковачевић 3. Општина

Јована Бугарчић 3/4 М. Мијаиловић 3. Општина
Марко Катић   3/6 Д. Ћурчић пох. Општ.
Љубица Околишанов 3/3 М. Квргић пох. Општ.
Урош Иконић 3/6 Д. Ћурчић пох. Општ.
Павле Поповић 3/4 М. Мијаиловић пох. Општ.
Јован Траиловић 4/1 С. Сворцан Поповић 1. Општина

1. Град
1. Пангеа
2. Кенгур

Вук Башић 4/5 Р. Младеновић 1. Општина
Ђорђе Грбић 4/4 И. Васиљевић 2. Општина

1. Град

У ФИНАЛУ КВИЗА „МОСТ МАТЕМАТИКЕ“
У оквиру Удружења „Млади математичар“ сваке године организује се
квиз за ученике основних и средњих школа под називом „Мост мате-
матике“ који се одржава у неколико градова у Србији са финалом у
Врњачкој Бањи. Циљ квиза је да се кроз интеракцију са ученицима и
кроз занимљиве задатке, утиче на развој логичког и математичког
мишљења ученика. 
Ове године полуфинале квиза одржано је 9. маја 2017. године у
Дечјем културном центру у Београду, где је тим наше школе освојио
прво место и пласирао се у финале које је одржано у Врњачкој бањи
25. маја 2017. године. 
Тим су чинили ученици: Душан Николић 5/1, Андреа Поњавић 6/7, На-
талија Томић 6/7, Анђела Миланковић 7/5, Маша Филиповић 8/1 и
Маша Љекочевић 8/3, а ментор тима била је професорка Јелена
Смиљковић.
Представници наше школе реализовали су и пројекат под називом
„Цвет“ који је проглашен за најбољи пројекат и биће објављен.
Пројекат је реализован кроз више фаза и током креирања коришћени
су различити алати и савремене технологије који налазе своју при-
мену и у настави математике.

  u {kolskoj 2016/17. godini
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Димитрије Мићовић 4/5 Р. Младеновић 3. Општина
Ленка Петковић 4/4 И. Васиљевић пох. Општ.
Лука Војводић 4/1 С. Сворцан Поповић пох. Општ.
Душан Николић 5/1 Ж. Ружичић 1. Општина

1. Град
Немања Ђурђев 5/5 Ј. Смиљковић 2. Општина

похвала Град
Анамарија Јекић 5/2 Ј. Војиновић 3. Општина

пох. Град
Сара Ивановић 5/4 Ј. Војиновић 3. Општина

3. Град
Василије Пејчиновић 5/6 Ј. Војиновић 3. Општина

пох.а Град
Реља Кукић 5/6 Ј. Војиновић 3. Општина

пох. Град
Јован Милићев 5/4 Ј. Војиновић 3. Општина

1. Град
Ђорђе Николић 5/4 Ј. Војиновић 3. Општина
Вук Лазовић 5/5 Ј. Смиљковић 3. Општина
Јован Томић 5/3 Ж. Ружичић пох. Општ.
Петар Божовић 5/3 Ж. Ружичић пох. Општ.
Никола Ковачевић 6/4 Р. Божић 2. Општина

пох. Град
Страхиња Павишић 6/4 Р. Божић 2. Општина
Бојан Спасић 6/2 Р. Божић 3. Општина
Андреа Поњавић 6/7 Ј. Смиљковић 3. Општина

пох. Град
Владимир Јоцић 6/7 Ј. Смиљковић 3. Општина
Василије Дабић 6/5 Ј. Смиљковић пох. Општ.
Дуња Ескић 6/4 Р. Божић пох. Општ.
Ивана Јовановић 6/6 Р. Божић пох. Општ.
Реља Петковић 7/7 Б. Пешић 1. Општина
Анђела Миланковић 7/5 М. Јеверичић 1. Општина

2. Град

Кристина Бугарчић 7/7 Б. Пешић 2. Општина
Марко Жутић 7/1 М. Јеверичић 3. Општина
Милан Гаврић 7/5 М. Јеверичић 3. Општина
Маша Филиповић 8/1 Ј. Смиљковић пох. Општ.

Према броју освојених диплома ученици наше школе заузели су
2. место на Општини.

ХЕМИЈА
ученик, разред наставник пласман

Исидора Гајић 7/6 Л. Ковачевић 2. Општина
3. Град

Нина Јовичић 7/5 Л. Ковачевић 3. Општина
Милица Булатовић 7/5 Л. Ковачевић 3. Општина

3. Град
Андреј Андрић 7/1 Л. Ковачевић 3. Општина
Душан Јовановић 7/1 Л. Ковачевић 3. Општина
Теодора Христов 7/6 Л. Ковачевић 3. Општина

БИОЛОГИЈА
ученик, разред наставник пласман

Душан Николић 5/1 А. Микић 1. Општина
1. Град

Реља Кукић 5/6 А. Блажић 1. Општина
2. Град

Сара Ивановић 5/4 А. Блажић 1. Општина
1. Град

Немања Ђурђев 5/5 А. Микић 2. Општина
Анастасија Лутовац 5/3 А. Микић 2. Општина
Александар Пантелић 5/5 А. Микић 2. Општина
Анђела Пешић 5/7 А. Блажић 3. Општина
Ивана Јовановић 6/6 А. Микић 1. Општина

2. Град
Михаило Мацић 6/2 А. Микић 1. Општина

2. Град
Теодора Јовановац 6/6 А. Микић 1. Општина

2. Град
Ива Спасојевић 6/2 А. Микић 1. Општина

1. Град
Мила Крстајић 6/2 А. Микић 1. Општина

3. Град
Лана Ђорђевић 6/4 А. Микић 2. Општина
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АРХИМЕДЕС И ПАНГЕА
На Архимедесовом математичком турниру учествовало је 106
екипа основних и 48 средњих школа из целе Србије. Органи-
затор овог такмичења је математичко друштво “Архимедес”, уз
велико залагање председника друштва, истакнутог професора
Богољуба Маринковића. Поред такмичења за ученике, органи-
зован је и семинар за наставнике. Такмичење је републичког
нивоа, где се рангирају екипе школа, као и такмичари поједи-
начно, по разредима. Екипа наше школе наступила је у следе-
ћем саставу: Јован Траиловић 4/1, Душан Николић 5/1,
Василије Дабић 6/5, Анђела Миланковић 7/5 и Немања Васић
8/3 са вођом екипе професором Милуником Јеверичић. Екипа
школе освојила 3. место, док је у појединачном пласману оства-
рен следећи успех: Траиловић Јован и Николић Душан 2. на-
града и Миланковић Анђела похвала.

Ученици наше школе учествовали су и на међународном ма-
тематичком такмичењу “Пангеа” чији је организатор приватна ос-
новна школа “Бејза” . Такмичење се одвија у два круга. Након
другог круга награђени су следећи ученици: Андреј Кирћански
3/4, Јован Траиловић 4/1, Ђорђе Грбић 4/4, Димитрије Мићовић
4/5, Александар Мутић 4/7, Јован Милићев 5/4, Никола Главашки
5/2, Бојан Спасић 6/2, Теодора Јовановац 6/6, Душан Јовановић
7/1, Реља Петковић 7/4 и Марко Соковић 8/2. М. Ј.



Мирослав Бижић 6/2 А. Микић 2. Општина
Мина Немет 7/1 А. Микић 1. Општина

1. Град
плас. на Реп.

Анђела Миланковић 7/5 А. Микић 1. Општина
1. Град
плас. на Реп.

Јована Младеновић 7/4 А. Блажић 2. Општина
1. Град
плас. на Реп.

Лука Јовановић 7/4 А. Блажић 2. Општина
1. Град
плас на Реп.

Јована Настић 7/6 А. Блажић 2. Општина
3. Град

Луна Миленковић 7/5 А. Микић 2. Општина
2. Град

Ненад Јевтић 7/6 А. Микић 2. Општина
1. Град
плас. на Реп

Софија Царевић 8/2 А. Блажић 1. Општина
1. Град
плас. на Реп

Катарина Бацковић 8/5 Н. Крстонијевић 2. Општина
3. Град

Доротеја Вујадин 8/4 А. Микић 2. Општина
3. Град

Марко Миловановић 8/3 Н. Крстонијевић 3. Општина
2. Град
плас. на Реп.

Милош Гавриловић 8/6 А. Блажић 3. Општина

Према броју освојених диплома ученици наше школе заузели су
1. место на Општини.

ГЕОГРАФИЈА
ученик, разред наставник пласман

Ана Милосављевић 7/4 Г. Тодосијевић 1. Општина 
3. Град

Катарина Кубуровић 7/3 Г. Тодосијевић 2. Општина
2. Град

Војин Симовић 7/1 Г. Тодосијевић 2. Општина
2. Град

Марија Макојевић 7/4 Г. Тодосијевић 2. Општина
3. Град

Ања Лујић 8/4 А. Николић 2. Општина
Милош Гавриловић 8/6 А. Николић 2. Општина

2. Град
Доротеја Вујадин 8/4 А. Николић 2. Општина 

2. Град
Теодора Миловановић 8/4 А. Николић 2. Општина

2. Град

ЗЛАТНА СИРЕНА
ученик, разред наставник пласман

Вељко Станковић 1/7 С. Станковић 1. Општина
1. Град

Александра Николић 4/6 С. Станковић 2. Општина
Марија Дојковић 6/6 С. Станковић 2. Општина
Елена Кузмановић 5/6 С. Станковић 3. Општина
Јована Бешовић 8/4 С. Станковић 3. Општина
Јована Младеновић 7/4 С. Станковић 1. Општина

спец. наг. Град
Лара Јовановић 7/4 С. Станковић 2. Општина
Петар Кузмановић 7/4 С. Станковић 2. Општина

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМ. ОБРАЗ.
ученик, разред наставник пласман

Андреј Гргур 5/6 З. Гргур 2. Општина
ракетно моделарство

Лили Миленковић 8/6 С. Јоцић 1. Општина
ауто-моделарство

Павле Обрадовић 8/4 С. Јоцић 2. Општина
примена електромагнета

Урош Ђукић 8/1 Н. Миленковић 2. Општина
бродо-моделарство

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
У оквиру предмета Информатика и рачунарство, који
држи наставник Јовановић Милутин, изузетне резултате
је постигао ученик Лазар Кукољ 8/4. Он је у оквиру сек-
ције Програмирање остварио веома запажен резултат -
1. место на Општинском такмичењу док је на Окружном
такмичењу остварио 2. место, а на Државном добио је
похвалу. 
Андрија Штулић и Михаило Петровић 7/5 на државном
такмичењу „Програмер јуниор“, остварили су пласман
међу четрнаест најбољих екипа у Србији. Услов за плас-
ман на државно такмичење је био направити филм на
задату тему „Моја очекивања“, монтирати га, обрадити
и снимити у одређеном формату. На државном так-
мичењу ученици су правили презентацију на задату тему „Информа-
тика“, коришћењем интернета. Добили су похвале и скромне поклоне
за успешно учешће. М.Ј.
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КОШАРКА  5. и 6. разред девојчице
Освојено 3. место на Општинском такмичењу.
Чланови екипе: Елена Вучинић, Лара Стева-
новић, Катерина Гајић, Катарина Милетић,
Ива Спасојевић, Тина Спасојевић, Љубица
Чпајак, Софија Марковић, Ива Бакрачлић. 
МАЛИ ФУДБАЛ  5. и 6. разред девојчице
Освојено 2. место на Општинском такмичењу.
Чланови екипе: Софија Марковић, Ивана Мит-
ровић, Тамара Шево, Елена Павловић, Кате-
рина Гајић, Маша Обрадовић, Елена
Кузмановић, Мина Бошковић, Анђела Ђачић.
МАЛИ ФУДБАЛ  7. и 8. разред девојчице
Освојено 3. место на Општинском такмичењу.
Чланови екипе: Исидора Гајић, Ана Костић,
Ива Томовић, Сара Јаковљевић, Анђела Бош-
ковић, Сара Тешановић, Ива Иванковић,
Миња Симуновић, Ђурђа Јевтовић, Јања Јев-
товић. 
АТЛЕТИКА 5. и 6. разред девојчице
100 м  Катарина Пајдановић 2. место Оп-
штина, 2. место Град
300 м Ана Миленковић 1. место Општина
600 м Маша Станојевић 1. место Општина
скок у даљ Тијана Балотић 1. место Општина,
3. место Град
скок у вис Маша Ђорђевић 3. место Град
Штафета 4×100 м:  Катарина Пајдановић, Ана
Миленковић, Андреа Минић, Тијана Балотић
– 2. место
Екипно атлетика - 1. место на Општини, 2.
место на Граду
АТЛЕТИКА 7. и  8. разред девојчице
скок у даљ Ања Врбица 3. место Општина
600 м Маријана Копуновић 2. место Општина
Сара Јаковљевић 3. место Општина
Штафета: Тамара Крстић, Ања Врбица, Ма-
рија Бартула, Ђурђа Јевтовић 2. место Оп-
штина
Општински крос-старији разред: Тамара
Крстић 2. место, Катарина Пајдановић 1.
место, Тијана Балотић 3. место, Кристина 3.

место
Општински крос-млађи разреди:
Ива Војиновић 1. место
Екипно атлетика - 1. место на
Општини, 1. место на Граду, 3.
на Регионалном такмичењу.
На Општинском првенству у
штафетним играма на Општини
Чукарица нашу школу представ-
љале су екипа 1. разреда са
учитељицом Маријом Божовић и

екипа 2. разреда, са  учитељем Предрагом
Шућуром.
Екипа 1/1,  1/3 и  1/5 однела је убедљиву по-
беду, показавши да умеју да поштују правила
и да својом брзином и спретношћу могу бити

бољи од најбољих. Велику подршку деци су
поред учитеља, пружили и родитељи, који су
их бодрили током целог такмичења.
У организацији Атлетског клуба „Кошутњак“
одржано је Општинско такмичење у Кошут-
њаку:
Ива Војиновић 3/5 - 1. место у трчању и 3.
место у скоку у даљ
Уна Јовановић 3/1 - 2. место у скоку у даљ и 4.
место у трачању
Александар Радовојевић 3/1 - 4. место у скоку
у даљ и 4. место у трчању.
АТЛЕТИКА скок у даљ Лука Краљевски (6. р)
1. место на Општини 
скок у даљ Сергеј Скакавац (8. р) 1. место на
Општини
ГИМНАСТИКА
Девојчице 1-4.разред
Дуња Јокић, Андреа Стефановић, Љубица
Околишанов, Александра Јекић, Софија Не-
ранџић - 3. место Општина, 3. место Град
Дечаци 5. и 6. разред 
Лука Радмиловић 1. место Град, 3. Међурегио-
нално, учешће на Републичком такмичењу

КОШАРКА дечаци 5. и 6. разред
Освојено је 1. место на Општинском так-
мичењу. Чланови екипе: Филип Ненадић, Бог-
дан Прица, Марко Травица, Матеја Мићевић,

Страхиња Бановић, Милош Цветковић, Васи-
лије Дабић, Вук Булајић, Страхиња Бабић,
Марко Јочић, Александар Пантелић, Стефан
Гаковић. 
ОДБОЈКА дечаци 5. и 6. разред 
Освојено 2. место на Општинском такмичењу.
Чланови екипе: Марко Травица, Иван Ваља-
ревић, Лазар Стојановић, Матеја Мићевић,
Павле Бугарчић, Милош Прица, Сали Марти-
нај, Лука Филиповић, Лука Краљевски, Дарко
Савић
ФУДБАЛ дечаци 7. и 8. разред
Освојено 3. место на Општини. Чланови
екипе: Стеван Остојић, Душан Арсић, Николај
Сић, Душан Милићевић, Вукашин Рабреновић,
Урош Петровић, Петар Рацановић, Миловано-
вић, Милан Бајић, Никола Полић. 
JUNIOR NBA LIGA
Екипа  састављена од ученика 5. разреда  и
ове године је учествовала у Junior NBA лиги и
пласирала се у полуфинале Западне конфе-
ренције: Софија Марковић, Катарина Миле-
тић, Анастасија Стевановић, Стефан Гаковић,
Немања Василић, Јован Милићев, Урош Ку-
желка, Урош Србиновски, Филип Ненадић,
Александар Пантелић, Милош Ћировић, Урош
Димитријевић, Александар Томанић, Лазар
Петровић, Реља Кукић.
ШАХ
Вид Кујунџић (7.р) 1. место Општина, 2. Град,
5. Република 
Ђорђе Карановић (7.р) 1. место Општина
Ана Савић (6. р) 1. место Општина
СТОНИ ТЕНИС
појединачно - Катарина Бањац 1. место Оп-
штина 1. место Град, 3. Републичко так-
мичење
екипно - Ана Костић и Катарина Бањац 1.
место Општина 
појединачно - 3. место општина Милош Бањац
екипно - 3. место Милош Бањац и Павле Бу-
гарчић



ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ 25

Андреа Његомир 4/1 - Као пијаниста
освојила прво место на меморијалу
„Душан Протић“, друго место на
десетом Међународном
пијанистичком такмичењу
„Славенски“ и друго место „Млади
виртуоз“ 2017. Успешно се бави и
ритмичком гимнастиком.

Ивона Поповић 7/3
Освојила златну медаљу у џез балету и модерном плесу
на Светском првенству у Немачкој. 

Марко Димитријевић, ученик
наше школе, најуспешнији је
стрелац ватерполо Купа Србије.
Он је са екипом ватерполо
клуба Партизан освојио Куп на
финалном турниру за млађе ва-
терполисте рођене 2004. године
и млађе, одржаном на базену
СЦ Парк у Крагујевцу.

Теа Ракочевић 5/1
ритмичка гимнастика
- Државно 2. место,

Европско два 1.

Милица Раичевић 5/1
ритмичка гимнастика
Државно и Европско
првенство 3. место

Анастасија Ћопић 3/3 - 60 медаља у џудоу

Наше ученице освојиле су бројне
медаље на међународним так-
мичењима: Кристина Бугарчић,
Јана Радовановић, Кристина
Стојковић – 1. место на Dance
open Вршац, у модерном плесу
Dance open Rimmini ученице Ана-
марија Јекић, Александра Јекић,
Катарина Бошњак, Сара Мајсторо-
вић, Софија Прњајић и Теа Ра-
кочевић освојиле су 1. место. 

На Државном првенству у теквондоу браћа Сташа Станић
8/6 и Новак Станић 7/7 постали су прваци Србије. Поред
титуле првака државе, Сташа је проглашен за најбољег
јуниора Србије, а исто признање добио је и Новак у кадет-
ској конкуреницији. Сташа је и првак Балкана, а на међуна-
родним турнирима освојио је велики број медаља. Новак
Станић је седам година узастопно шампион Србије, а од
бројних међународних успеха издваја се титула пионирског
првака света, као и златне медаље на такмичењима у Хо-
ландији, Словенији, Хрватској и Босни и Херцеговини. 

На атлетском такмичењу у трчању на 60м ученици 1/4
освојили су 15 златних медаља и пехар као најбоља школа
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И ове школске године у нашој школи одржано

је низ угледних часова на којима су ученици уз

помоћ учитеља и наставника стицали шири

круг знања из разних области.

5/7 Весна Томић Митровић „My family“

5/4 Јована Војиновић „Прости и сложени

бројеви“

5/6 Мирјана Гобељић „Стилске фигуре кроз

игру и забаву“

Актив наставника биологије Александра Блажић,

Александра Микић и Нина Крстонијевић  одр-

жале су шест угледних часова:

5/2 „Доказивање животних процеса биљака“ и

„Лист“

7/2 „Најчешће повреде скелета и прва помоћ“

8/1 „Сукцесија“

„Одређивање крвних група АБО и Rh система“ 

На узорцима крви ученици су одређивали крвне

групеАБО и Rh система и посматрали аглути-

нацију. 

„Еволуција живота на Земљи“

На ленту времена од настанка планете до данас

лепљени су цртежи организама оним редоследом

којим су настајали. Деца су закључила да се

еволуција најинтензивније одвијала у кенозоику. 

8/1 Милутин Јовановић „Рад са формулама“

8/4 Снежана Јоцић Електрични осигурачи и

електрично бројило 

Ph вредност раствора

7/3 Славица Тодорић и Драган Јовичић „Цело-

мудреност на лику Св. Саве“

Весна Јовановић „Атлетика-штафетно трчање“

Милија Бугарчић „Вежбе за развој спретности“,

„Полигон са препрекама“,“Веза музике и спор-

та“

4/1 Сања Сворцан Поповић „Проблемски час-

припрема за рекреативну наставу“

7/6 Бора Пешић „Златни пресек“

7/5 Радмила Симијоновић и Весна Игњатовић

„Техничко и сугестивно приповедање и описи-

вање“. Ученици су, кроз рад у групама, прика-

зивали техничку употребу кућних апарата, фена,

усисивача и апарата за крофне и описивали

начин њиховог рада. На крају часа групе су

могле да известе да су крофнице успешно

поједене. 7-2 Пружање прве помоћи

5-6 Стилске фигуре кроз игру и забаву

7-5 Техничко и сугестивно приповедање

5-5 Разломци кроз домине

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ
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У сарадњи са јапанском
амбасадом и компанијом

Мицубиши ове школске године
радила је секција јапанског језика
и културе за ученике 5. разреда.

На радионици „Ми смо посластичари”

ученици 3/5 уживали су у прављењу колача,

а касније и дегустирању. Сви су показали

веома велико интересовање, креативност и

ангажовање у изради. Кроз игру упознали су

се са још једним корисним занимањем, а

такође научили и пуно о материјалима и њи-

ховим својствима. 

Током марта и априла учитељица 4/4 Ивана

Васиљевић одржала је радионице на тему

стварања живота и рађања - „Кобајаги, донела

ме рода“, а потом и радионице на тему пубертета

„Прича за дечаке“ и  „Прича за девојчице“.

Ученици овог одељења снимили су и доку-

ментарно-експериментални филм на тему „Крај“

у режији Тијане Божиновић, Небојше Миљковића и Иване Васиљевић. 

И ове школске године еколошка и биолошка секција вредно су

радиле. Организоване су изложбе дечјих радова на теме „Светски

дан без аутомобила“, „Не бацај смеће“, „Међународни дан климатских

промена“, „Светски дан борбе против АИДС-а“, урађени су

реферати о птицама урбаних система, направљене су кућице за

птице. Урађен је и експеримент еколошка смог контрола којом је

испитана загађеност локалног ваздуха. Чланови секције посетили

су Green fest и гледали филм „У трци са изумирањем“, Фестивал

науке на коме су уживали у експериментима из биологије, хемије

и физике, а учествовали су и на Екоквизу у организацији Градске

чистоће.

3/5 Радионица „Ми смо посластичари“

Радови ученика ликовне
секције наших првака

Пун кофер успомена. Срце
препуно среће и радости.

Осмех лица осунчао на
најлепшем путовању које

су имали ученици 2/7 и
њихови родитељи. Кроз

дружење и учење у
креативној радионици

посетили су град
светлости, канала,
фараона... Узбуђени

поручили су нам: „Свуда
пођи, кући дођи“.

Преко симбола
Византије и Млетачке
републике (Венеција)

ученици 6/7 су још боље
упознали шта се све

крило у развоју и
тековинама та два

подручја, те како су они
утицали на словенске

народе.

Kreativnost sekcija i radionica

1/4
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Da sam ja kapetan
Xon Piplfoks

Ова мала банда сачињена од јаких, ста-

мених момака, увек одговара задатку. Не

боје се да девојци приближе столицу, нити

да прикажу плесно умеће. Немају страх од

ала и немани, од Викинга, пробисвета и

угурсуза. Када се невоља појави, сви иза

мене, храброг капетана, изваде мачеве и

крену у бој. Када продорним и јаким гласом

кажем „Јаче, војници“, сви нападају још

јаче. Да сам ја капетан Џон Пиплфокс уз

овакву чету никада се не бих плашио. Ни

да препливам реку, ни да се заљубим у де-

војку. Не бих се плашио да учим смело,

нити да једем када је врело. Да сам капетан,

могао бих све што пожелим. Али, када прође

дан, када више не будем био капетан, највише

бих желео да се вратим познатима, кући. 

Лепо је бити капетан, лепо је бити месе-

чар... Ипак, најлепше је бити неко ко си од

рођења, вратити се у особу за коју си се бо-

рио-себе, и оно што заиста јеси-дете. 

Василије Пејчиновић 5/4

Na velikom
{kolskom odmoru

Када зазвони звоно, које означава крај

другог часа, почиње двадесет минута забаве

и дружења. Као мали, велики одмор смо

проводили у школском дворишту играјући

фудбал, а сада се дружимо на трибинама ис-

пред свечане сале. Понекад и изађемо, тада

се стичу и прве велике симпатије. Сећам се

тако сам и ја, на једном великом одмору у

првом разреду, први пут смогао снаге да

приђем девојчици која ми се свиђала. И

уопште нисам зажалио. 

У тренутку када се чује звоно које означава

почетак трећег часа, сви се растужимо, али

нас бар мало увесели то што знамо да ће и

сутра велики одмор. 

Немања Ђурђев 5/5

Na pustom ostrvu
Шум таласа је допирао из даљине.

Свежи поветарац миловао је моје лице,

доносећи чаробне мирисе. Сунчеви зраци

су играли на мојим капцима и нежно ме

будили. 

Свуда око мене било је необично цвеће.

Баршунасте латице мамиле су на додир.

Звук таласа био је све јачи и најзад се

преда мном указала предивна плажа.

Светлуцави бели песак мекан попут свиле

био ми је под ногама. Потрчала сам ка

обали што од среће, што од врелине песка,

који ми је жарио стопала. Таласи су до-

носили свежину, нежно запљускујући

обалу. Море је били чисто и прозирно.

Дно плићака било је прекривено бројним

шкољкама необичног облика. 

И док је сунце тонуло на хоризонту,

седела сам загледана у даљину и чврсто

веровала да је ово последња ноћ коју ћу

провести на овом пустом острву. Гледала

сам замишљено у пучину , у то бескрајно

плаветнило и надала се чуду. 

Тијана Мићуновић 5/7

Na takmi~ewu u
Sremskim Karlovcima

П у т у ј у ћ и ,

прегледам све

белешке и отва-

рам све могуће

књиге. Стигли

смо у Карловце.

Какво олакша-

ње! Нашла сам

се испред теш-

ких врата Карловачке гимназије. От-

варам их и улазим. Дочекује ме гужва

и трка до жељених учионица. Висока

таваница гимназије одаје утисак про-

странства и бесконачности. Размишљам

у себи: „Ех, да ја овде идем у школу!“ 

Исидора Гајић 7/6

ЛИТЕРАРНО СТВАРАЛАШТВО
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Наша школа учествовала је у
традиционалној Трци за срећније

детињство. Продато је преко 300 бројева.
Ива Стојановић 4/3 освојила је прво место у

категорији 3. и 4. разреда. У акцији Један
пакетић-много љубави сакупљено је 15

џакова грицкалица и слаткиша за
новогодишње пакетиће деци из социјално

угрожених породица.

На Општинском такмичењу из прве
помоћи екипа 7. разреда освојила 2. место.
У квизу „Покажи шта знаш“ о Црвеном

крсту екипа 4. разреда (Нађа Петковић 4/3,
Јана Анкуцовић 4/7, Михајло Давидовић 4/5,

Вук Башић 4/5) освојила је 2. место.

Анђеоска и нестврна! Девојчица која плени

својом скромношћу и интелигенцијом. Мирна и

стрпљива, ненаметљиво се изборила за своје

место међу ученицима и огромно поштовање на-

ставника. О њеном таленту за ликовну уметност

дуго ћемо сви у школи причати.

Чаролија боја, ковитлац линија, динамички

сплет облика – маштовити свет се буди пред

нашим очима. Свет обучен у искрену, безазлену

дечју радост. Чини нам се као да цела природа

плеше уз опојну оду љубави према животу.

Та радосна песма – то је наша Софија. Своје

искрено срце излила је у своје радове и све нас

опила радошћу и тежњом ка том дивном, бајко-

витом свету обученом у љубав. 

У школи је имала неколико самосталних из-

ложби. Своје радове поклонила је представницима

руске, грчке и шведске амбасаде, представнику

Скупштине Града, Општини Савски венац... Имала

је изложбу у Кући краља Петра I, а поводом пред-

стојеће изложбе наше школе у Токију послато је

седам изванредних Софијиних радова. 

Cela priroda ple{e uz opojnu
odu qubavi prema `ivotu

АКЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

Софија Царевић 8/2
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Уз књигу се лепше расте
Ученике 2-1 књиге воде на дугу авантуру и непо-

знату дестинацију. Књига је пријатељ, инспира-
ција,...  Помаже нам да развијамо свој ум и стварамо
нове идеје. Уз књигу се лепше расте.

Највећа похвала, а свакако треба похвалити и
вредне читаоце  2/6, 3/5 и 3/6.

Песнички сусрети
У организацији „Пријатеља деце“

одржано је Општинско такмичење
"Песнички сусрети деце и младих
Чукарице". Прва места на Општини
са својим песмама освојиле су ученице
наше школе Наталија Томић 6/7 и
Ема Димитријевић 1/6, а на Градском
такмичењу 2. и 3. место.

Пубертет
Родитеље своје ја не разумем, 
Зар нису уморни од тол'ке приче, 
Час је овако, час је онако, 
А све једна на другу личе. 

Када хоћу нешто да радим,
Прво умем, па не умем, 
Па зашто јесам, па зашто нисам, 
Ово заиста тешко разумем. 

Нису сигурни шта стварно мисле,
Час сам паметна, час мало мање,
Час зашто причам, па зашто ћутим,
У кући нам је опсадно стање.

Ко да нас деле океани, 
Нико никога не разуме, 
Много се прича о том проблему, 
Ал' нико ово да реши не уме.

Да ли је само код мене овако,
Или је проблем на целоме свету,
Родитеља има разних, 
А моји су у пубертету. 

Наталија Томић 6/7

Сеница
Једна мала сеница
Питала се тихо
Да л' би овде хтео 
Да ме греје ико.
Прозор се отворио
Сеница је стала
Пуно се уплашила
Па одлепршала. 

Ема Димитријевић 1/6

Најбољи рецитатори

Лара Јовановић 7/4 и Лана Милићевић 2/2

Најбољи читаоци: Богдан Станојевић 3/5, Ива Вељовић 8/1,
Маша Бургић 2/6 и Ива Торић 4/2

2-2

ЛЕПОТА РЕЧИ, СУСРЕТИ, НАГРАДЕ...

Књиге за библиотеку
Једна, посебно за нас лепа и важна одлука Министарства

просвете ове године обрадовала је све библиотекаре и, на-
равно, ученике. Наиме, у зависности од броја ученика и ос-
новне школе добиле су средства за куповину књига. Наша
школа добила је око 70 000 динара, за које смо набавили 300
књига. Томе треба придодати школска средства од којих је
купљена 81 књига, од продајних изложби „Лагуне“ и „Оди-
сеје“ библиотека је на дар добила 10 књига, од француског
удружења Адифлор 15 књига, а ученици и наставници по-
клонили су библиотеци 110 књига, тако да је ове године фонд
обогаћен за око 500 књига. Најлепши осећај је када се деца
утркују ко ће узети коју књигу, међусобно се мењају, а највер-
нији читаоци проводе време и ван наставе у тражењу и чи-
тању књига. 
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IN MEMORIAM
Прерано су нас, нажалост, напустили

наше драге колеге, учитељи Сте-

вица Попов и Аца Савић и наша

теткица Разија Гришевић. Увек ћемо

их се сећати са великим пијететом. 

У организацији

"Пријатеља деце

Врачара" одржана

је манифестација

осликавања ускр -

ш  њих јаја на Цвет-

ном  тргу. Том

при ликом,  учени-

це наше школе  ос-

војиле су 1. место

у конкуренцији од

десетак школа оп-

штине Врачар.

Ученици који

похађају верску

наставу су и ове школске године учествовали  у

хуманитарној изложби осликавања васкршњих

јаја коју организује Oпштина Чукарица. Галина

Гргур, ученица 2/4, украсила је јаје приказом

Христовог уласка у Јерусалим и освојила 1. на-

граду за најлепше осликано васкршње јаје.

Oslikavawe uskr{wih jaja

Литургијски фестивал
Ученици четвртог, петог, шестог и

седмог разреда са својим вероучите-

љима Тањом Радановић и Драганом

Јовичићем учествовали су у Литур-

гијском фестивалу у цркви Вазнесења

Господњег у Жаркову. Фестивал је ор-

ганизован у сарадњи са општином

Чукарица, са циљем да се код ученика

афирмише заједништво и стваралаш -

тво, да се деца из различитих школа

међусобно упознају и друже кроз раз-

новрсне спортске и друштвене актив-

ности, а изнад свега да се ученици

упознају са литургијским начином

живота и да другог поред себе доживе

као свог ближњег.

Анђела Димић 8/7
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3/5

4/3

Боравак

3/6

Ученик, који је за-

боравио да донесе збирку,

пита наставника: „Настав-

ниче, имате ли збирку?“

Наставник: „Имам, хва-

ла не треба.“

Ученик: „Наставниче,

треба ми помоћ.“

Наставник: „НТП“

Ученик, мрштећи се: „Молим?“

Наставник: „Нема Теби По-

моћи“.

Уче-

ник: „И, на-

ставниче, шта ћу

имати?“

Наставник: „Солид-

ну двојку, али у

августу.“

3/4

4/6

ДЕФИЛЕ - Веће другог разреда организовало је
„Дефиле пролећних маски“. Шетњом кроз

насеље деца су се придружила
„Раковачком карневалу“

4/1
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