C
M
Y
K

Интервју са директором школе

Који су главни циљеви развоја постављени у протеклој
школској години?
„Као и сваке школске године
велика пажња је била посвећена
побољшању услова рада, унапређивању и осавремењавању наставе,
стручном и педагошком усавршавању наставника, заштити и безбедности ученика и очувању животне средине. Постављени циљеви
су у највећој мери и остварени.
Услови рада у школи су све бољи.
Проблем лошег грејања је коначно
отклоњен, замена столарије се одвија у фазама, естетски и функционални изглед учионица је све
бољи. У опремању учионица имамо
и велику помоћ ђачких родитеља,
нарочито код млађих разреда“.
Шта бисте издвојили као
најзначајније активности?
„У току школске године школа
је као донацију од „Телекома“ добила дигиталну учионицу са 25
рачунара последње генерације.
Сада располажемо са два инфор-

матичка кабинета, што у потпуности задовољава потребе наставе
информатике. Значајно је истаћи
да је школа учествовала на конкурсу за доделу Грантова за
пројекат „Оснаживање школа за
инклузивно образовање“. Школи
је пројекат одобрен и реализација
пројектних активности је у току.
Наставници школе су били учесници разних семинара, а били
смо домаћини семинара, такмичења и трибина“.
Да ли сте нешто урадили на
пољу екологије?
„У школи се доста пажње посвећује очувању животне средине.
Школско двориште се редовно
одржава, зелене површине косе, а
различито дрвеће негује. Летње
учионице краси различито цвеће
и украсно шибље које негују ученици млађих разреда са својим
учитељима. За укупан изглед
школског дворишта школа је ове
године освојила треће место на
Општини“.

Јанко Ћупина

Да ли сте задовољни постигнућима ученика на такмичењима?
„Ученици школе постижу запажене резултате на разним такмичењима годинама уназад. Поносни смо на постигнути успех
наших ученика из свих предмета,
посебно на постигнућа на републичком такмичењу из српског језика и математике, као и на међународне награде које су освојили
талентовани ученици из области
музике“.
УН

dobro do[li
prvaci
Ове школске године у први разред уписано је 196 ученика распоређених у 7 одељења, у две смене.
Велика фискултурна сала била је место
на коме су се традиционално окупили родитељи и сви они који су желели да поздраве будуће школарце. Приредбу су припремили ученици и учитељи четвртог разреда. Био је то спој раздраганости, весеља,
аплауза. Након приредбе, прваци су отишли у своје учионице како би упознали
своје учитеље Биљану Мунишић, Драгану
Морачу, Милицу Квргић, Јелену Ковачевић, Илинку Јовановић , Драгану Ћурчић
и Милицу Љубенко. На крају првог школског дана ученике је посебно обрадовао
комплет уџбеника за први разред, дар Министарства просвете.
У школи је организован и продужени
боравак за ученике првог и другог разреда.
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Дан школе

Р

Jubilarna 25-godi{wica

азликују нас интересовања,
услови живота, образовање,
али све нас повезује љубав и музика. Ова идеја била је мото овогодишње јубиларне прославе Дана
школе којом смо хтели да покажемо како смо ми један велики
тим који има исти циљ – радост
и знање!
У школи су поводом прославе
Дана школе одржане многобројне
манифестације. Традиционални
спортски дани обележени су са
неколико утакмица између ученика, као и између ученика и наставника. Одржан је и музички
фестивал и разиграна садржајна
приредба у организацији млађих
разреда. Централана приредба
„Сличности доносе радост, а разлике раст“, изузетно осмишљена,
изведена је за ученике, а и за родитеље. Сценарио за представу,
написала је професор српског језика, Марина Стојановић. У сарадњи
са колегиницом Радмилом Симијоновић, окупила је талентоване
осмаке и колеге који су дали свој

Прославу је обележила и израда и промоција монографије
„ Мирис грожђа“, сведочанство
о двадесетпетогодишњем постојању и раду наше школе.Чланови редакције биле су Душанка
Бугариновић, Слободанка Ивановић, Марина Стојановић и
Мирјана Гобељић. Техничку подршку пружио је Слободан Станковић, а за ликовна решења био
је задужен Пеђа Милосављевић.

Поводом Дана школе изложени су
радови ученика у холу школе:
2.разред – Дрво лепих жеља
3.разред – Рођенданске честитке школи
4.разред – Без по муке иде нам од руке- изложба предмета од теста и глине као и
плакат са поклон песмом школи за 25.рођендан

допринос овом јубилеју. Гордана Милин и Даринка Красин биле су задужене за музички програм, а Верица Попов за плесне тачке. Славица
Тодорић и Пеђа Милосављевић и овог пута су
са својим ученицима урадили сценографију.
Комплетан програм и свечани пријем родитеља снимиле су екипе телевизије „Авала“ и „
Кошава“.
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Proslava Svetog Save

ноги су се сложили да је
ово била једна од најплеменитијих и најтоплијих приредби посвећена светом Сави.
Радмила Симијоновић, професор српског језика, окупила је
чланове Драмске секције, а
Предраг Мијаиловић (8/1) пленио је у улози нашег просветитеља. Гордана Милин и Даринка
Красин припремиле су мелодије
које до сада нисмо имали прилике да чујемо, а учитељица
Сања Сворцан–Поповић одушевила је све мини-рециталом
са својим одељењем 2/7. Мале
ритмичарке Верице Попов измамиле су осмехе и аплаузе.
За родитеље је приређен коктел, а чланови колектива и њи-

хови гости, уз Светосавску химну и погачу, обележили су славу
како доликује. Домаћин славе
били су родитељи ученика 4/6,
породица Мићовић.

Овом приликом, уз захвалност и понеку сузу, испраћени
су у заслужену пензију Илинка
Јовановић, Оља Станић, Стана
Пурковић и Благоје Петровић.

SvetI Sava
Тога дана је школска слава
Сви знају, то је Светитељ Сава.
Светог Саву сви баш воле
И зато се њему, за здравље моле!
Он је био први
Просветитељ прави.
Цео српски народ
Њега радо слави.
У дечијим срцима
Свети Сава спи,
Он над децом
Пуног срца бди.
Сви се њему молимо,
Сви га много волимо,
Јер вера је јака,
Код свакога ђака.
Зато свима кажем гласно,
Да нам увек буде јасно,
Молимо се, верујмо,
У срцу га чувајмо!
Никола Ђорђевић 3/3
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Школска слава у 3/3

Verska nastava
Један од најлепших ваннаставних догађаја био је Спасовдански литургијски фестивал одржан у Вазнесењској
цркви у Жаркову, 28. маја. Након учешћа у Литургији, после
заједничке трпезе, одржан је
низ активности које афирмишу
стваралаштво и заједништво.
Ученици наше школе Исидора
Готовчевић 5/6, Огњен Готовчевић 7/4, Јана Симић 5/6, Дуња
Симић 8/2, Михајло Гојковић
5/4 и Јована Ђукић 5/1, представили су се одличним музичким наступом који је изазвао
посебну пажњу код присутних.
Својим ликовним радовима уче-
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ници верске наставе су украсили хол школе пред празник
Рођења и Васкрсења Христовог,
као и пред празник Св.Василија
Острошког.
На општинском квизу знања „ Шта знам о својој вери“,
одржаном 26.3.2011. ученици
наше школе, Мара Каракушевић 5/1, Сава Карановић 5/4 и
Филип Гајић 5/6, заузели су
пето место од осамнаест такмичарских екипа. Већи број
ученика је учествовао у осликавању Васкршњих јаја која
су изложена у згради Општине
Чукарица, 19.априла.
Т. Р.

ZA[TO VOLIM ]IRILICU
П
оводом Дана словенске писмености и Дана Ћирила и Методија, организован је литерарни
конкурс на тему „ Зашто волим ћирилицу “.
Од скоро 1700 радова, пристиглих из целе Србије,
друго место (за узраст од 7 до 11 година) освојила је
Марија Вучуровић, ученица 4/7 којој је уручена
награда, а учитељици Наташи Чолић захвалница на
Дан Ћирила и Методија 24. маја 2011.године у Руском
дому у Београду.

Прву награду по одлуци жирија, на челу са председником Удружења књижевника Србије, Милетом
Мандићем, освојио је, Јован Доминик Маролт, ученик
5/2. Њега су са одушевљењем поздравили амбасадор
Русије у Београду, Александар Конузин, други секретар
Бугарске амбасаде, Илија Јасков, и председник Друштва руско-српског пријатељства Борислав Ракић. Захваљујући „ Фондацији Карић“ учесници конкурса
добили су вредне награде. Директорка ове фондације,
Јасмина Митровић-Марић, срдачно је честитала Јовану уручивши му сребрњак
са ликом Светог Саве, а професорки
српског језика, Мирјани Гобељић захвалницу у просторијама
„Јахтинг клуба “, 31. 5.
2011.
„И мој ће народ постојати док постоји
његов језик и писмо,
док постоје деца
која тим језиком
говоре и тим писмом пишу.“
Доминик Јован
Маролт

Izdava~ka delatnost

Сара Станојевић, ученица 4/1, објавила је књигу
„Писац који се није плашио цара“ коју је посветила својој
учитељици Тањи Пешић. Ово је књига са пуно авантура
и лепих илустрација. Храбра принцеза пролази кроз
разне невоље да би спасила брата. Сара поручује :“ Уживаћете у књизи која је доказ да се чак и лоши могу променити“.
Одељење 4/3, учитељице Душке Радовић, сакупило је
и одштампало радове о добру и злу по причи „Себични
џин“, Оскара Вајлда. Млади новинари изнели су и своје
доживљаје са екскурзије у Бранковини, написали су песме
о љубави и годишњим добима, а сваки ученик израдио је
и корице за књиге.

Сара (трећа с лева) са другарицама

Najboqi ~itaoci
{kole
Праву прилику да набаве књиге по
знатно сниженој цени имали су и ученици
и наставници у октобру када је изложбу
књига имао „Креативни центар“, а у
априлу „Лагуна“. Прија сазнање да је и
међу једним и другима жеља за новом
књигом велика, али и да је библиотека
добила на дар преко педесет књига најновијих издања. Неки ученици који су купили књиге, након читања су их поклонили библиотеци, чиме су обрадовали
своје другове, а многима послужили
као пример хуманости.
Библиотечки фонд обогаћен је и са
нових сто осамдесет књига, за чију куповину је школа издвојила средства.
За протеклу школску годину проглашени су најбољи читаоци: Маја
Ратковић 6/6 Никола Копривица 3/6
и Софија Поповић 1/7.
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ДИЛС ПРОЈЕКАТ
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инистарство просвете и науке Републике Србије
и Светска банка расписали су конкурс за доделу
Грантова за пројекат „Оснаживање школа за инклузивно образовање“.
Пројектни тим наше школе у саставу: Весна Радовановић - Пеневски, Александра Ђошић, Ивана
Васиљевић и Сања Томановић је израдио предлог
пројекта који је одобрен од стране селекционе комисије. Директор школе је 25. марта 2011. потписао
уговор на одобрени износ од 4000 ЕУР за реализацију
активности предвиђених пројектом.
Реализација пројектних активности је планирана
током школске 2010/11. и 2011/12. године. До сада
су реализоване активности које се односе на јачање
професионалних компетенција наставника наше
школе за инклузивно образовање:
- 5 наставника је ишло на обуке предвиђене
Пројектом (40 сати стручног усавршавања)
- У зборници школе, 2. и 3. априла 2011. године
одржан је семинар „Мотивација и психолошки принципи учења“ за 26 наставника наше школе. Водитељке
семинара су биле педагози Гордана Чукурановић и
Александра Калезић. Циљеви обуке су унапређивање

компетенција наставника и стручних сарадника за
организовање ефикасније и ефективније наставе и
учења кроз: примену различитих стратегија учења и
мотивације за учење како би одговорили на образовне
потребе својих ученика и подршку ученицима у развијању саморегулационих стратегија учења и мотивације за школско учење
У априлу девет наставника наше школе је посетило
ОШ „Соња Маринковић“ у Новом Саду. Циљ стручне
посете био је размена искустава о раду са ученицима
са потешкоћама у учењу и понашању као и упознавање
са програмом, „Корак по корак“.
У наредном периоду планиране су следеће активности: тродневни семинар „Писањем и читањем до
критичког мишљења“ (август) за 30 наставника школе;
набавка асистивне технологије која ће помоћи у раду
са ученицима наше школе са сметњама у развоју и
трибине, предавања за популацију наставника, али и
родитеља наше школе на различите теме које се
односе на инклузивно образовање.
И. В.
Одељење 3/7 учествовало је у пројекту
„Облак“. Кроз радионицу-играоницу ученици
су учили о толеранцији и прихватању ученика
који имају посебне образовне потребе.

У ОШ “Уједињене нације“ 13.
новембра 2010. године одржан
је семинар „Повећање доступности и квалитета образовања
кроз примену индивидуализованог приступа детету/ученику – Инклузивно образовање
и Индивидуални образовни
план“ на којем је 24 наставника школе професионално
оснажено у савладавању вештине креирања индивидуалнообразовног плана. Семинар је
водила Ивана Васиљевић.
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Трибина „Сви у школу – школа за све“

Ј

една од активности у оквиру
Кампање за инклузивно образовање је организовање трибина
под називом „Сви у школу –
школа за све“ у 100 места широм
Србије. Ове трибине посвећене
су промоцији свима доступног
квалитетног образовања и обезбеђивању позитивне климе за
инклузивно образовање и инклузивно друштво.
За Основну школу „Уједињене нације“ која годинама ради
на стварању инклузивне средине,
значајно је да су на трибинама
учествовали и чланови наше
школе. У улози модераторке београдских трибина у пет општина
учествовала је учитељица Ивана
Васиљевић. Учитељица Сања
Сворцан–Поповић, родитељка
Драгана Бошковић–Вулић и дефектолошкиња Сузана Дробњак
изложиле су пример добре инклузивне праксе на трибинама
у Општини Чукарица и Раковица.
На надасве аутентичан начин,
ове даме су потврдиле да пошто-

вањем инклузивних принципа,
тимским радом и заједничком
посвећеношћу, инклузивно образовање јесте могуће, и својим
наступом инспирисале значајан
број присутних грађана и грађанки на трибинама. Уједно, на
најбољи начин су промовисале
нашу школу у локалној средини.
Утисци Наташе Чолић: “Неке
је задивила топлина и снага уложеног труда и напора у постизању напретка. Неки су схватили

да су жеља, воља и интуиција у
прихватању и пружању љубави
и пажње, као и стварању хармоничног окружења деци са посебним образовним потребама
јачи од свих научних, методичких
или законских оквира.
А ми из колектива УН били
смо поносни што је клица семена
инклузивног образовања, коју
смо међу првима посејали, вишеструко уродила плодом.“
И. В.

Сличности доносе радост, а разлике раст

Велики и мудри људи одувек се нису уклапали
у гомилу. Често су се по цену губитка слободе,
па и живота, борили за напредак и једнакост
свих људи. За истину, правду и права оних који
се разликују. Без таквих хероја свет би био
тужно место истих људи.
Најчешће тежимо да се стопимо у друштву
и међу собом пронађемо сличне. Јер лако је волети оно што је исто као и ми. И једноставно је
бацити камен на све што не познајемо. Тако је
и у школи, и у породици и у друштву где неправедно одбацујемо оне који се разликују. На
мети одбацивања можете се наћи зато што сте
ниски, повучени, носите наочаре, не облачите
се као и остали, слушате другачију музику...
Подсмеху су изложени и они који немају најмодерније патике или одећу. Све то нас спречава
да се удубимо у оно што је најважније, људске
врлине, осећања и све што нас зближава иако
смо различити, и може учинити да и једни и
други растемо и напредујемо. Изазов развоја

крије се у разликама. Јер кад упознајемо друге
нације, вере, расе и културе постајемо богатији,
образованији и свеснији да само заједно можемо
сачувати једини свет који нам је богом даннашу планету.
Од проналаска ватре и точка, телескопа,
штампарије, преко антибиотика и струје, свет
су покретали они који су освојили непознато.
Ђордано Бруно се ни на ломачи није одрекао
свог учења, Моцарт је у самртним мукама писао
акорде чувеног «Реквијема», а у борби за права
слабијих, живот су дали многи хероји. Већина
њих није доживела да буде призната у свом
времену. А свима су нам омогућили напредак.
Живим у времену нетолеранције у коме људи
не укрштају мишљење, већ потежу оружје, каменују и пљују све што не разумеју и не познају.
Образовање и знање су најјаче оружје против
предрасуда. Правда за сваког појединца, омогућава и раст читавог једног друштва.
Срна Ераковић 6/3
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Јана Вучковић

Vrhunski
matemati~ar

Весела и дружељубива, талентована и амбициозна! Девојчица која
са лакоћом постиже врхунске резултате. Ништа јој није тешко и кроз
живот иде храбро и одлучно. Једнако је успешна и у друштвеним и у
природним наукама, о чему сведоче многобројна прва, друга и трећа
места на такмичењима из математике и српског језика. Овог пролећа
8.05.2011. у Новом Саду обрадовала је све нас и своју наставницу
Радмилу Божић, првим местом на Републичком такмичењу из математике,
са максималним бројем поена. Такође је освојила прво место на такмичењу „ Кенгур без граница“.
Јана је једна од ретких која планира да настави школовање у Математичкој гимназији, већ од седмог разреда. Верујемо да ће својим
знањем обезбедити место међу најбољима и да ће се о њој тек
говорити.
Да школа није само њен живот, тврде и Јанине другарице са којима
радо проводи слободно време. Бави се спортом, воли „рок“ и „поп“
музику, похађала је и многобројне курсеве страних језика, чита о
познатим личностима и ужива у путовањима. У шетњи, друштво јој
прави лабрадор Дени.
М. Г.

З

Sjajan lingvista

нање се покушава потиснути у други план у данашњем времену.
Само ретки драгуљи, као што је Марија Ђукић, ученица 7/5
разреда, успевају да обједине та два појма. То јесте реткост, али је
тим већа вредност. До самог врха не долази се случајно. Тако је и
успех на Републичком такмичењу из српског језика и језичке културе
само логичан наставак досадашњих успеха. Најновији успех је плод
упорног и систематичног рада.
У петом и шестом разреду освојила је прво и друго место и на
општинском и на градском такмичењу из српског језика. Ове године
на општинском такмичењу освојила
је друго, на градском прво и на републичком тамичењу друго место.
Марија је свестрана ученица, освојила
је и награде на општинском и градском такмичењу из историје и хемије.
Поред школе, у слободно време,
воли да црта, учи да свира гитару и
слуша рокенрол. Иако изгледа да
има превише обавеза, остаје јој времена за дружење и изласке. Она показује да се уз добру организацију
све може постићи. Поносна сам што
у овој генерацији имам сјајну Марију,
са којом је задовољство решавати
језичке недоумице.
Р. Т.

8

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“

А

Najboqi violinista

ника Голднер, ученица 5/5, већ
са шест година почела је да свира
виолину. Крхка, тиха, а велика у знању
и жељи да се још више усаврши, досегне до врха. Неуморно вежба свакодневно, ђак је и Музичке школе
„Даворин Јенко“ у класи професорке
Марије Ковачевић. Члан је камерног
ансамбла „Либрико“ и Београдске дечије филхармоније са којима често
наступа, а као солиста наступала је и
на концерту „ Деца – деци “ који је
организовала Јапанска амбасада на
Коларчевом народном универзитету.
Аника је свестрана, амбициозна
девојчица која поред свих обавеза успева да буде и одличан ученик.
Као виолиниста до сада је освојила
све прве награде:на Републичком так-

Recitator
bez premca

мичењу ученика музичких и балетских
школа Србије (2008), Међународном
фестивалу основних музичких школа
у Аранђеловцу и на Фестивалу гудача
у Сремској Митровици (2009), на Републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа Србије и
Фестивалу музичких и балетских
школа у Сенти(2010) и на Међународном такмичењу гудача у Нишу и
Фестивалу гудача у Сремској Митровици ( 2011).
Како је Аника одавно прерасла инструмент на коме свира, неопходна
јој је виолина која би могла својим
тоном да пропрати захтевније композиције. Свака помоћ је добродошла
за трошкове такмичења и одржавање
инструмента!
С. И.

Милица Матић, ученица 8/4 разреда,
својим талентом нам је привукла пажњу
још као десетогодишњакиња, када се
као најмлађа учесница појавила на
школском такмичењу рецитатора и освојила друго место.
Чежња и жеља за највишим циљем
остварила јој се 2011. године, када је у
препуној дворани Културног центра Раковица заслужено добила највећи вишеминутни аплауз и освојила прво место
на Градском такмичењу у рецитовању.
Како је ове године, после четрдесет осам
година, први пут Републичка смотра
прекинута и државно такмичење неће
бити одржано, ова предивна девојчица
мораће да се задовољи постојећом наградом. То је не обесхрабрује да жели,
машта, сања и тежи ка свом високом
циљу и трајној љубави, а ми, њени наставници језика можемо бити само поносни што је жеља једне, овако талентоване девојчице, управо та да јој будуће
занимање буде професор српског језика
и књижевности.
Сигурни смо да су то њене доње границе и да ће их Милица сигурно премашити.
Б.Ц.

Bra}a slikari

Карановић Сава 5/4, Симеон 4/2, Ђорђе 1/4, браћа су за
коју ће се тек чути. У нашој школи већ су познати по
својим малим ремек-делима у цртању. Имена су добили по
славама које славе. Симеон се родио на Дан Светог Саве,
али како је брат већ носио Савино име, добио је име по Савином оцу, светом Симеону.
Тата је фреско-сликар и иконописац. Мама, такође,
слика, а татина сестра је већ позната и у Америци, где су
сви породично помагали у осликавању наше цркве. Како
нам је Симеон рекао највише је научио од тате: „Покупио
сам његове потезе, трикове. Са браћом сам био тати испомоћ
док је осликавао цркве у Тршићу, Аранђеловцу, Лазаревцу,
Барајеву, Раковици. У почетку сам радио оловкама и
бојицама, а сада татиним оригиналним бојама. Желим да
наследим тату у атељеу „Кинонија“ (заједница на грчком),
па ћу кад завршим осми разред уписати средњу уметничку школу“.
„Много волим да цртам“,
додаје Сава, „посебно уживам
у цртању карикатура, али и
Божића, Ускрса, Белог анђела.
У другом разреду освојио сам
прво место за цртеж св. Саве“.
Вероучитељка Тања предаје свој тројици и за сваког
има речи хвале. Каже да су
потпуно васпитани у духу
православља, изузетни и свеС. И.
страни дечаци.
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Genije u na{oj {koli

Б

ило је лепо бити део узавреле атмосфере
дружења са Урошем Петровићем, књижевником, човеком који се поред стихова и прозе
бави и илустрацијама, дизајном, фотографијом,
чији се радови излажу и ван земље.
Малу нелагодност да се налазимо пред једним
од најинтелигентнијих људи не само у Србији
већ и у свету, брзо су заменила узајамна питања
и одговори Уроша и наших ученика из његових
надалеко познатих Загонетних прича, занимљивих мозгалица које разоноде, али и поуче.
Било је велико интересовање и за књиге Мистерија Гинкове улице, Пети лептир, Авен и
Јазопас у земљи ваука. Деца су одушевљено
поздрављала начин комуникације, па је време
напросто пролетело, а потврдило се да су најпаметнији људи заправо најједноставнији. Нико
није хтео да изађе из сале без аутограма. Запит-

кивали су шта то ради председник Менсе Србије
(Међународно удружење најинтелигентнијих
људи), изражавајући жељу за скорим поновним
сусретом.
Организатор сусрета била је Слободанка
Ивановић, библиотекар школе.

Рециклажа

Интерактивна позоришна представа у организацији Градског комуналног предузећа под
називом „Прљаво или чисто, није исто“, одиграна је 21.3.2011.године за ученике 2. и 3. разреда. Ученици су врло активно и заинтересовано
учествовали у „еколошким скечевима„ Боде
Нинковића и Марије Стефановић.

Извиђачи у нашој школи

Школа је успоставила ове године сарадњу са Извиђачким савезом „Ратко Вујовић Чоче“. Подмладак
извиђача је посетио ученике млађих разреда и демонстирао „извиђачке вратоломије“у којима су и
они могли да учествују.

Svemirska avantura
Ученици 3/1(Оливера Борковац)
и 3/3 (Душанка Бугариновић) учествовали су у пројекту „Свемирска
авантура“ који је реализован уз
подршку Министарства просвете
и науке, Градског секретријата за
образовање и Друштва астронома
Србије и Астрономског друштва
„Руђер Бошковић“.
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Ова јединствена едукативна радионица је на једноставан начин
пробудила велико интересовање
наших ученика како о свемиру,сунчевом систему,путовању у свемир,тако и о научним достигнућима.О томе сведоче утисци које
ученици размењују и међусобно,
а и са члановима породице.

Pred{kolci
na[i gosti
И ове школске године предшколци, будући прваци, из вртића „Дечији гај“ су са својим
васпитачима посетили школу.
Домаћини су им биле учитељице
Сања Сворцан-Поповић (одељење 2/7), Јелена Ковачевић (одељење 1/4) и Милица Љубенко (одељење
1/7). Предшколци су први пут сели у ђачке клупе а
њихови старији другари су им помогли у цртању и
изради заједничког паноа.

Акција „Проверено добра вода”
У организацији ЈКП „Београдски водовод и канализација”,
акција „Проверено добра вода“
посвећена је едукацији деце
школског узраста, а основни циљеви су упознавање са вредно-

стима квалитетне питке воде и
потребе за очувањем водних ресурса. Представници ученика
петог и шестог (42 ученика) разреда су 24. маја посетили погон
Макиш. Ученике су водили

Александра Блажић, професор
биологије, Слободан Станковић,
медијатекар школе и Весна Радовановић-Пеневски, помоћник
директора.
У оквиру радионице „Проверено добра вода” ђацима су на
занимљив и једноставан начин
презентоване најважније информације о води и раду овог предузећа. Након одржане презентације, организован је и обилазак
фабрике за производњу воде Макиш са радницима из погона,
који су се трудили да на сликовит
начин ђацима приближе прераду
воде. Ученицима су овом приликом подељени и пригодни поклони са маскотом акције „Проверено добра вода” – Славишом.

Гостовање академског сликара Богдана Ђорића

Ученици 3/6 (Наташа Ђунисијевић) у понедељак, 11. априла 2011. године, на часу ликовне
културе, угостили су академског
сликара Богдана Ђорића, који
им је демонстрирао правилно
извођење технике акварела.
Акварел је мало коришћена
и неправедно запостављена техника, али за ученике веома занимљива и прилагодљива њиховом узрасту.
Сликар је најпре упознао
ученике са могућим начинима
сликања акварела, потом је демонстрирао ову технику на су-

вој и на влажној подлози. Применивши стечена знања, уз додатне инструкције, ученици су

са успехом савладали технику
и добили изненађујуће лепе раН. Ђ.
дове.

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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[kolsko razvojno planirawe
Тим за Школско развојно планирање (Весна Радовановић Пеневски, Наташа Чолић,
Александра Блажић, Ивана Васиљевић и Сања Томановић) сачинио је нови трогодишњи
развојни план школе(2010-13) Правци развоја по областима су:
Настава
- Подизање нивоа инклузивног образовања едукацијом
наставника
- Подизање нивоа квалитета
наставе
- Унапређење квалитета рада
школе
Ресурси
- Побољшање материјалнотехничких услова у школи

Етос
- Повећање угледа школе
и промоција школе
- Превенција насиља
- Значај здраве исхране
- Функционално уређење
У сарадњи са ЈКП „Зеленило Београд“, госпођом Маријаном Рогошић, родитељком
ученика наше школе, и Слађаном Караћ, директорком
производње, озелењен је хол

школе новим вредним биљкама. Под руковођењем
Татјане Батало, смосталног
референта за биодекорацију,
у жардињере на међуспрату
и спрату школе посађене су
вредне биљке: Вредност биљака је 70. 0000, од чега је
школа учествовала са 50. 000,
динара, а ЈКП“ Зеленило Београд“ је донирало школи
20.000,00 динара.

Timss
истраживање
Ове године наша школа је
била у узорку 160 основних школа у Србији у којима је спроведено међународно истраживање
са ученицима четвртог разреда.
Случајним избором тестирање
знања из природних наука (математике и познавања природе
и друштва) реализовано је 16.
маја 2011. године у одељењима
4/2 и 4/5.
Реализатори тестирања су
биле Весна Радовановић Пеневски (помоћник директора) и
Сања Томановић (педагог и локални координатор) уз стручно
надзор Бојане Бодрожа са Института за педагошка истраживања.

Digitalna u~ionica

Школа се почетком септембра 2010. године пријавила
на конкурс „Дигитална школа“, који је објавило Министарство за телекомуникације и информационо друштво.
У мају смо реализовали пројекат и инсталирано је 25
нових радних места у савременом Дигиталном кабинету.
Учешћем у овом пројекту, школа је обезбедила квалитетније
извођење наставе информатике.

Семинар „Образовни стандарди“

Због сложене улоге које имају стандарди и завршни испити, Завод je у сарадњи са Министарством просвете и школским управама, а уз
подршку пројекта „Подршка осигурању квалитета
система завршних испита на националном нивоу
у основном и средњем образовању у Србији“ реализоваo обуку запослених за примену образовних
стандарда за крај обавезног образовања и остваривање завршних испита. Пленарни део семинара
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је одржан у свечаној сали ОШ „Уједињене нације“,
5. марта 2011. године за 147 учесника и 12 водитеља,
а рад по групама предмета је настављен у учионицама школе. Поред 23 наставника наше школе
семинару су присуствовали и представници школа
са Чукарице: „Мика Антић“, „Љуба Ненадовић“,
„Ђорђе Крстић“, „Вук Караџић“, „Душко Радовић“,
„Доситеј Обрадовић“, „Карађорђе“, „Браће Јерковић“, „Владимир Назор“ и „Аца Милосављевић“.

Ђак генерације

Ања Калем

О

8/3

длуком Наставничког већа,
Ања Калем, ученица 8/3,
проглашена је за ђака генерације. Душан Шикман 8/4, Милена Стевановић 8/7, Дуња
Симић 8/2, Предраг Мијаиловић
8/1 и Александра Рашић 8/2 такође изузетни ученици, били су
у најужем избору за ову титулу.
При првом сусрету Ана
плени умиљатошћу, неком необјашњивом унутрашњом снагом коју као да преноси на
сваког од својих многобројних
другова и другарица. Изузетно
лепо васпитана, културна у сваком опхођењу.
Најбољи пријатељ, Немања Мирић, посебно истиче њену несебичност, спремност за помоћ свакоме у било ком тренутку, па
је зато и омиљена међу свима. Вредан рад и зрелост, такође
красе ову девојчицу. Уз њу се свако осећа некако лепше, јер њена
ненаметљивост, али и праведност, просто освајају.
Ања Калем остварила је и значајне резултате у различитим
областима: математика, хемија, физика, биологија, историја и
енглески језик. Од пре две године тренира теквондо, али никада
не запоставља школске обавезе.
Каже да јој је жеља да упише гимназију, што ће јој се сигурно
и остварити. За њу све тече некако једноставно и чини се да је
све лако. Очито је да и те како верује у себе. И ми у њу. Желимо
јој сваку срећу.

Спортиста генерације

КАТАРИНА
СТОШИЋ 8/6

У школи је сви познају. Својом
грађом, висином, стасом, темпераментом и ставом, наша другарица Катарина достојна је да
понесе ову значајну титулу. Рукометашица РК „ Јуниор“ до сада је
сакупила 35 медаља и 7 пехара, а
за школу 4 медаље и 19 диплома.
Захваљујући својим снажним рукама и спретним ногама, Катарина је доспела на ово место, а
ускоро се очекују још већа остварења. Срећно, Катарина, желимо
ти да досегнеш, ухватиш и сачуваш своју плаву звезду!
Александра Матић, 8/6

Полагање завршног испита

Завршни испит који се полаже на крају осмог
разреда, предвиђен Законом о основама система
образовања и васпитања, има функцију сведочанства о усвајању темељних знања, умења и
компетенција током основног образовања.

Систем завршних испита осмишљен је тако
да осигура да сви ученици имају једнаке шансе и
равноправне услове да покажу знања стечена у
основној школи. Завршни испит ове године, по
свом садржају, у односу на прошлогодишњи квалификациони испит, има само 25% задатака
који претходно нису објављени у Збирци
задатака.
На завршном испиту писменом израдом
задатака проверава се знање из српског,
односно матерњег језика и математике.
За ову генерацију ученика осмог разреда
организован је пробни завршни испит у
суботу 14. маја. Од 178 ученика на полагање
је изашло 175 ученика и били су распоређени у холу школе и у свечаној сали. Полагање је протекло у најбољем реду уз дежурство 26 наставника школе.

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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8/1

ПРЕДРАГ
МИЈАИЛОВИЋ

8/2

АНА
РАЈОВИЋ

8/2

АЛЕКСАНДРА
РАШИЋ

14

МИЛИЦА
СТЕПАНОВИЋ

8/2

ДУЊА
СИМИЋ

8/2

АНА
РАДУЛОВИЋ

8/2

8/2
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ВЛАДИМИР
БОШКОВИЋ

8/2

САЊА
ТОМИЋ

МАРИНА
ЛАТИНОВИЋ

8/2

АЊА
КАЛЕМ

8/2

ТАМАРА
БОЈОВИЋ

8/3

8/3

МАРКО
СТОЈАНОВИЋ

plome „Vuk Karaxi}“
0/2011. godini

8/3

НЕВЕНА
РАДИЋ

8/4

МИЛИЦА
ЈОВАНОВИЋ

8/3

НИКОЛИНА
МИЉЕВИЋ

8/4

НЕМАЊА
ЗАРИЋ

8/4

ДУШАН
ШИКМАН

МИЛИЦА
ОРЛИЋ

8/7

АЛЕКСАНДАР
МИРИЋ

8/6

АЛЕКСАНДРА
МАТИЋ

8/5

ЈЕЛЕНА
САВИЋ

8/5

8/7

МИЛЕНА
СТЕВАНОВИЋ

8/6

ВЛАДАНА
ЂОРЂЕВИЋ

8/7

НЕМАЊА
МИРИЋ
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Ispra}aj maturanata
У

8/1

8/2

8/3

8/4
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петак, 27. маја 2011. године у
дворишту школе, одржан је
испраћај осмака, генерације ’96.
Комплетну организацију програма
осмислила је професорка српског
језика Марина Стојановић, уз велику подршку својих колега и ученика.
Самој журки и незаборавном
проводу претходиле су велике припреме. Душко Гаврић, разредни
старешина 8/7 био је задужен за
набавку мајица за матуранте. То је
традиција да одељења излазе из
школе у истим бојама.Професор
српског језика, Марина Луковић,
направила је избор најбољих писмених задатака наших осмака и
представила их у холу школе на
паноу са симболичним насловом
„Одлазимо, ал трагови остају“.
Професор хемије, Лидија Ковачевић и професор физике, Зорка Радовановић, урадиле су са ученицима пано о њиховим постигнућима у току школовања, назвавши
га „Били смо вредна и успешна
генерација“. Ученици Предрага
Милосављевића и Славице Тодорић, осмислили су пано са карикатурама наставника и ученика.
Свако одељење представило се
својим родитељима и пријатељима
читањем радова и песмама: 8/1
За добра стара времена, 8/2 А
сад адио, 8/3 А шта да радим,
8/4 Моји су другови, 8/5 Другарство, 8/6 Загрли ме ти и 8/7 Река.
У избору музике и осмишљавању музичког дела програма,
учествовали су професори музичке културе Гордана Милин и
Слободан Станковић.
Матурско вече је прослављено
31. маја у Сава центру. Организацијом ове прославе били су задовољни и ученици и наставници.
Необичан амбијент, добра музика
и водитељ посебног гласа, створили су незаборавну атмосферу.
За најбољи плесни пар изабрани су Јана Живојиновић и Марко
Радуловић, ученици 8/2. Мис матуре
била је Сара Милисављевић 8/1, а
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8/5

8/6

8/7

...у дворишту...

мистер Предраг Мијаиловић 8/1.
Душан Шикман, ученик одељења
8/4 проглашен је мистером шарма.

Vr{wa~ka edukacija
Bezbedno okru`ewe - stop pirotehnici

Н

а иницијативу ученика 5/6 који похађају
наставу грађанског васпитања, а уз подршку
наставнице Маријане Тијанић, крајем 2010. године у школској медијатеци одржано је неколико
предавања на тему Стоп петардама. Ученици
Александра Матић, Жарко Ађанчић, Андреј Гобељић, Растко Миочиновић и Лука Глушчевић
самостално су осмислили садржај предавања и

припремили презентацију у Power Point-у. Предавању су присуствовали ученици петог,али и
старијих разреда који су учествовали и у дискусији о начину коришћења, злоупотреби и последицама бацања петарди. На тај начин, захваљујући размени информација, искустава и мишљења, подигнут је ниво свести ученика о опасностима које ова новогодишња „забава“ носи.

Ne budi arogantan,
budi tolerantan
Под слоганом „Не буди арогантан,
буди толерантан“, ученици 8/7, припремили су и реализовали програм
обележавања Дана толеранције. Појам
толеранција, поштовање разлика по
било ком основу, права, дискриминација, само су неке од тема о којима се
овом приликом говорило, а све са циљем да се код ученика пробуди и /или
продуби сазнање да нисмо исти али
да сви имамо иста права. Плесна тачка
са симболичном кореографијом ( како
прихватити ученика који је другачији),
изазвала је највише пажње присутних
ученика као и „ауторски“ слоган креативних ученика овог одељења.

Dan borbe protiv side

У припреми и реализацији ове акције учествовао је велики број ученика, како оних
који су чланови Парламента, тако и оних
који су добровољно пожелели да буду део
ове приче. Неколико ученика је одржало предавање и презентацију о овој болести. Приказан је и двадесетоминутни филм « Дечко
који се стидео» а плесном кореографијом
Dance life придружили смо се светској кампањи која је позвала све да се сачувају од ове
тешке болести. На крају програма подељене
су црвене трачице присутним ученицима и
наставницима као симбол борбе против сиде.
„Било је поучно за ученике који су гледали
али и за нас који смо спремали јер смо
спремајући научили колико је озбиљна та
болест. Мислим да су ученици прилично
добро схватили нашу поруку!“
Емилија Бугарчић 7/4

Forum teatar

Развојним планом школе предвиђене су
активности које се односе на превенцију и
сузбијање насиља и на оснивање рада Форум
театра. То је облик позоришног рада у коме
публика учествује и то не само предлозима и
коментарима, већ и уласком у сцену мењајући
ток представе. Публици се пружа прилика да
промени представу али и да представа промени
њих, отварајући им могућност да сагледају
једно или више могућих исхода једне конфликтне ситуације. Представа има за циљ да
укаже на проблеме, а са друге стране да
отвори простор за дијалог и тражење конструктивних решења. У сарадњи са ОШ „Мирослав Антић“ у свечаној сали, кроз овај
метод рада промовисана је борба против насиља. Прве кораке у примени начинили су
ученици 5/2 који су своју ауторску представу
уз помоћ наставнице Маријане Тијанић извели
на часу ГВ У 6/4 и 6/6.
М. Т.

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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Хуманитарне акције

Pomo} drugu
Ученици другог разреда са својим учитељима су покренули хуманитарну акцију на
нивоу школе као помоћ другару за операцију
срца. Акцију су отворили приредбом „Мали
Мима и бака зима“а у холу школе продавали
су новогодишње честитке које су сами направили. У продајној изложби другацима су се

придружили и ученици 3/2 и 3/4 са својим
учитељицама Светланом Јовановић и Весном
Ристић.
Учитељица Сања Сворцан–Поповић је са
својим одељењем 2/7 прикупила играчке за
децу из Дома у Сремчици што је објавио“
Политикин забавник“ и Радио „Индекс“.

„Mala matura - veliko srce“
У периоду од 19. маја до
23. маја, 2011. године, наша
школа је угостила петнаесторо

деце, „малих матураната“ са
Косова. Гости су дошли из ОШ
„ Свети Сава“ из Косовске

Akcija za Kraqevo

Наша школа придружила се хуманитарној помоћи за Краљево...
У оквиру хуманитарне акције у клубовима за Уједињене нације у школама
"И ја хоћу да помогнем Краљеву - мало,
али од срца", ученици наше школе сакупили су 64.800,00 динара за Основну
школу " Светозар Марковић"... Захвалницу за хумани гест добили смо од
Савеза клубова за Уједињене нације.
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Митровице. Ђаци су посетили
Аду Циганлију, где су провели
време у дружењу и забави.
Увече су отишли на концерт у
Сава центар.
Домаћини су љубазно показали својим гостима лепоте
главног града: обишли су централне улице и тргове, Калемегдан и Зоолошки врт, као и
Авалски торањ.
Вођа ове акције била је професорка физичког васпитања
Весна Јовановић.

Црвени крст

Ученици су учествовали у „Трци за срећније
детињство“. Од продаје картица за такмичаре сакупљено је 50000 динара, а новац је уплаћен на
жиро – рачун нашег ученика који треба да путује
на операцију срца у Лондон.
На литерарном конкурсу „ Крв живот значи“,
Емилија Петровић, 5/5 освојила је прво место на
општини, а Мила Ераковић, 5/3 треће место.
У нашој школи одржана је и обука из прве помоћи. На општинском такмичењу наша екипа освојила је треће место.
Руководилац, професор Милева Милићевић.

ДРУГИ РАЗРЕД – настава у природи, на
планини Рудник, октобар, 2010. године

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД –
настава у
природи на Тари.
Сусрет са
Емиром
Кустурицом у
Дрвенграду на
Мећавнику

ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД –
излет
Бранковина,
мај, 2011.
године

ТРЕЋИ РАЗРЕД – настава у природи,
Врњачка Бања, октобар, 2010. године

ПЕТИ РАЗРЕД – екскурзија, Опленац, Топола,
мај, 2011. године

ТРЕЋИ
РАЗРЕД –
излет
Бранковина,
мај, 2011.
године

ШЕСТИ РАЗРЕД – екскурзија, Лепенски Вир–Сребрно језеро–
Пожаревац–Виминацијум

СУСРЕТ ГЕНЕРАЦИЈА – четвртаци и
осмаци на Тари

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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екскурзије, настава у природи и излети

ПРВИ РАЗРЕД –
обилазак
Маузолеја и
Торња на Авали,
јун, 2011. године

C
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Y
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Postignu}a u~enika na takmi~ewima

СРПСКИ ЈЕЗИК
V разред
Мара Каракушевић
Андреј Гобељић
Нина Благојевић
Марта Ковачевић
Лана Ераковић
Матеја Билић
VI разред
Лазар Христов
Андријана Ђукић
Душан Тодоровић
Нађа Гајић
Маја Ратковић
Јана Вучковић
Александар Антић
Ивона Петровић
Оливера Јовић
VII разред
Марија Ђукић
Ана Ливаић
Дуња Ђорђевић
Катарина Шипка
Јована Антонијевић
VIII разред
Дуња Симић
Владана Ђорђевић
Владимир Бошковић
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ниво такмичења
опш. град. реп.
1.
1.
1.
3.
2.
3.
учешће
3.
3.
2.
3.
опш. град. реп.
1.
2.
1.
2.
2.
1.
2.
2.
2.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
2.
2.
опш. град. реп.
2.
1.
2.
2.
3.
2.
учешће
2.
3.
учешће
3.
опш. град. реп.
1.
2.
учешће
2.
учешће
2.
учешће

предметни наставник
Рајка Тодоровић
Марина Стојановић
Мира Гобељић
Рајка Тодоровић
Радмила Симијоновић
Мира Гобељић
предметни наставник
Мира Гобељић
Марина Луковић
Марина Стојановић
Бранислава Црноглавац
Бранислава Црноглавац
Мира Гобељић
Марина Стојановић
Марина Стојановић
Марина Луковић
предметни наставник
Рајка Тодоровић
Рајка Тодоровић
Рајка Тодоровић
Бранислава Црноглавац
Бранислава Црноглавац
предметни наставник
Марина Стојановић
Марина Стојановић
Марина Стојановић
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Александра Матић 3.
Тамара Крсмановић 3.
Тамара Бојовић
3.
Милица Степановић 3.
Душан Шикман
3.
Сања Томић
директан
Александра Рашић
ИСТОРИЈА
V разред
Дикић Ђорђе

пласман

учешће

учешће

директан учешће
пласман

Марина Стојановић
Марина Стојановић
Марина Стојановић
Марина Стојановић
Бранислава Црноглавац
Марина Стојановић
Марина Стојановић

ниво такмичења
опш. град. реп. предметни наставник
1.
учешће
Видосава
Јовановић - Станковић
Билић Матеја
2.
учешће
Видосава
Јовановић - Станковић
Михаиловић Павле 3.
учешће
Видосава
Јовановић - Станковић
Бокрачић Филип
2.
учешће
Видосава
Јовановић - Станковић
VI разред
опш. град. реп. предметни наставник
Ђукић Андријана
3.
учешће
Љубица Спасић
Јовић Оливера
3.
учешће
Љубица Спасић
VII разред
опш. град. реп. предметни наставник
Ђукић Марија
1.
3.
Љубица Спасић
Ливаић Ана
3.
учешће
Љубица Спасић
VIII разред
опш. град. реп. предметни наставник
Шикман Душан
3. учешће
Сава Јанковић

u {kolskoj 2010/11. godini

МАТЕМАТИКA
ниво такмичења
III разред
опш. град. реп.
Станко Бугарчић
3.
Александар Кулунџић похвала
Алекса Радујковић похвала
IV разред
опш. град. реп.
Никола Тривковић
1.
3.
Никола Милошевић
1.
Валентина Њаради
1.
1.
Маша Зелић
1.
1.
Катарина Јоцић
1.
1.
Тамара Поњовић
2.
1.
Јован Цветковић
2.
Гордана Ничић
3.
Александар Васиљевић 3.
Тамара Вучетић
3.
похвала
Сара Цвијовић
Ива Марковић
похвала
Марко Аксентијевић похвала
Исидора Ђорђевић похвала
Лазар Мићуновић
похвала
V разред
опш. град. реп.
Ђорђе Дикић
1.
2.
учешће
Ирина Јеличић
2.
учешће
Андреј Гобељић
3.
VI разред
опш. град. реп.
Јана Вучковић
1.
2.
1.
учешће
Василије Ничић
1.

предметни наставник
Наташа Ђунисијевић
Зорица Пјешчић
Душанка Бугариновић
предметни наставник
Мара Новаковић
Татјана Пешић
Љиљана Главоњић
Предраг Шућур
Наташа Чолић
Наташа Чолић
Љиљана Праизовић
Љиљана Праизовић
Душанка Радовић
Љиљана Праизовић
Љиљана Праизовић
Љиљана Праизовић
Предраг Шућур
Наташа Чолић
Љиљана Праизовић
предметни наставник
БранкоТрифуновић
БранкоТрифуновић
Бранко Трифуновић
предметни наставник
Радмила Божић
Радмила Божић

Лазар Христов
VII разред
Никола Мирковић
Катарина Шипка
VIII разред
Петар Станковић
Марио Стојановић

похвала

ФИЗИКА
VI разред
Лука Ђекић
Василије Ничић
Лазар Христов
VI разред
Никола Мирковић
Катарина Шипка

ниво такмичења
опш. град. реп. предметни наставник
похвала
Гордана Мајевић
похвала
Гордана Мајевић
похвала
Гордана Мајевић
опш. град. реп. предметни наставник
учешће Зорка Радовановић
2.
3.
похвала учешће
Зорка Радовановић

опш.
1.
2.
опш.
3.
3.

град.
учешће
учешће

град.

учешће
учешће

Радмила Божић
реп. предметни наставник
3. БранкоТрифуновић
Радмила Божић
реп. предметни наставник
учешће БранкоТрифуновић
Мирјана М. Ристић

ГЕОГРАФИЈА
ниво такмичења
VII разред
опш. град. реп.
Александар Рацановић 3.
учешће
VIII разред
опш. град. реп.
Игор Веселичић
1.
учешће
Милена Стевановић
1.
учешће
Душан Шикман
1.
3.
учешће
Јована Перишић
2.
учешће

предметни наставник
Гордана Јанковић
предметни наставник
Маријана Белопавловић
Маријана Белопавловић
Гордана Јанковић
Маријана Белопавловић

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊE
ниво такмичења
VIII разред
опш. град. реп. предметни наставник
Јована Симић
2.
Снежана Јоцић
Марија Перкић
3.
учешће
Снежана Јоцић
Јелена Томић
2.
Снежана Јоцић
Лука Стијовић
3.
Снежана Јоцић
Александар Петровски 2.
Небојша Миленковић

БИОЛОГИЈА
VII разред
Ливајић Ана
Раковић Танасије
Дакић Жељко
VIII разред
Миљевић Николина
Стевановић Милена

ниво такмичења
опш. град. реп. предметни наставник
1.
3.
Марија Ршумовић
1. учешће
Александра Блажић
2.
3.
Марија Ршумовић
опш. град. реп. предметни наставник
1.
1. Учешће Марија Ршумовић
1.
2. учешће Марија Ршумовић

ХЕМИЈА
VII разред
Мирковић Никола
Ђукић Марија
Дакић Жељко
Ливаић Ана
Бјекић Драган
Невена Тошић
Јелена Милошевић
VIII разред
Ана Рајовић
Ана Радуловић
Милица Степановић

ниво такмичења
опш. град. реп.
1.
3.
2.
2.
2.
2.
2.
учешће
3.
3.
3.
опш. град. реп.
3.
учешће
3.
похвала
3.
учешће
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предметни наставник
Лидија Ковачевић
Лидија Ковачевић
Лидија Ковачевић
Лидија Ковачевић
Лидија Ковачевић
Лидија Ковачевић
Лидија Ковачевић
предметни наставник
Лидија Ковачевић
Лидија Ковачевић
Лидија Ковачевић
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ниво такмичења
VIII разред
опш. град. реп.
Радуловић Ана
2.
учешће
Калем Ања
2.
учешће
Филип Марић
2.
учешће
Предраг Мијаиловић
3.
учешће
Александар Ђурић
3.
учешће
Милош Митрић
3.
учешће
Диана Милосављевић 3.
учешће
Јелана Савић
похвала
Владана Ђорђевић похвала
Невена Радић
похвала
Тамара Крсмановић похвала
Милена Аћимовић
похвала
Мирић Александар
похвала
Рашић Александра похвала
Сања Томић
похвала

предметни наставник
Томић - Митровић Весна
Рашета Ивана
Томић - Митровић Весна
Александра Ђошић
Александра Ђошић
Томић - Митровић Весна
Томић - Митровић Весна
Александра Ђошић
Томић - Митровић Весна
Рашета Ивана
Томић - Митровић Весна
Александра Ђошић
Александра Ђошић
Томић - Митровић Весна
Томић - Митровић Весна

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ниво такмичења
VIII разред
опш. град. реп.
Милена Степановић
3.
Мрђеновић Бојана
похвала
Пелић Јована
похвала
Милица Ђорђевић
похвала
Милица Јовановић
похвала
Николина Миљевић похвала

предметни наставник
Милева Милићевић
Сања Јовановић
Сања Јовановић
Сања Јовановић
Милева Милићевић
Јадранка Шаренац

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
опш.
Ксенија Станковић 7/6 3. (Програмирање)
и Филип Марић 8/4

предметни наставник
Милутин Јовановић
Милутин Јовановић

ЛИКОВНО
Награђени учесници ликовног конкурса „Крв живот значи“
опш.
предметни наставник
Емилија Петровић 5/5 1.
Славица Тодорић
Мила Ераковић 5/3
3.
Славица Тодорић
Награђени учесници ликовног конкурса „Пожар“
опш.
предметни наставник
Ања Обрадовић 5/3
2.
Славица Тодорић

Математичка Олимпијада
- екипно такмичење
Архимедес

ПОСТИГНУЋА НА ТАКМИЧЕЊИМА И КОНКУРСИМА МЛАЂИХ РАЗРЕДА
На школском такмичењу „ Најраспеванија ОЗ“ на нивоу четвртог разреда 1.
место освојили су ученици 4/5 (Љ. Главоњић), док се међу трећацима издвојило 3/4 (В. Ристић) које се пласирало на општинско такмичење и освојило
Iц место; Тамара Крстић 1/2 и Ана Видаковић 1/7 освојиле су награду на ликовном конкурсу, које је организовало „Градско стамбено“ на тему „Мој стан,
моја кућа“; За учешће ученика на ликовном конкурсу „ Ватрогасац у акцији“ похваљена су 4 учитеља (И. Васиљевић, Т. Пешић, Д. Радовић и Н. Чолић);
Квиз знања у организацији ресторана Мекдоналд донео је школи ДВД плејер,
а у ченицима учесницима 4/7 (Н. Чолић) који су освојили 2. место у конкуренцији три школе из окружења и њиховим навијачима прикладне поклоне.

Екипа
1. Тамара Поњaвић 4/7
Наташа Чолић
2. Ђорђе Дикић 5/4
Бранко Трифуновић
3. Јана Вучковић 6/2
Радмила Божић
4. Никола Мирковић 7/2 Бранко Трифуновић
5. Петар Станковић 8/4
Бранко Трифуновић
На овом такмичењу школа је освојила 3. место
у Републици.
Појединачан резултат – Тамара Поњaвић – 3.
место, Никола Мирковић – 3. место,
Јана Вучковић – похвала.

Међународно такмичење
„Кенгур без граница“

За ово такмичење укупно се пријавило 414 ученика. Резултат који смо остварили - 10 диплома
и 40 похвала.
Прву награду освојила су:
Јана Вучковић 6/2 и Тамара Поњaвић 4/7,
Другу награду- Димитрије Голднер 3/3,
Трећу награду 7 ученика:
Никола Копривица 3/6 , Катарина Јоцић 4/7,
Ђорђе Дикић 5/4, Нина Благојевић 5/2 , Лазар
Христов 6/2, Жељко Дакић 7/1, Душан Шикман
8/4, Мирић Александар 8/7.

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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Muzi~ka kultura
На Општинском такмичењу
соло певача „ Златна сирена“
освојене су бројне награде.
1.место: Јована Ђукић 5/1 (
Гордана Милин), Срна Ераковић 6/3
(Гордана Милин), дует Лана Ераковић и Мила Ераковић 5/3 (Гордана
Милин), дует Јана Симић и Исидора
Готовчевић 5/6 ( Дара Красин)
2.место: Ивона Поповић 1/3, Сташа
Јанковић 3/3, Уна Грзунов 2/5, Урош
Ђукић 2/1 (Гордана Милин)
3.место: Аника Голднер 5/5, дует
Аника Голднер и Марта Јовичић
5/5 (Гордана Милин)
Инструментална пратња: Јелена
Савић 8/5, Дуња Симић 8/2, Огњен
Готовчевић 7/2.
На Градском такмичењу соло певача „Златна сирена“ (класична соло
песма) 2.место су освојиле: Јована
Ђукић 5/1 и дует Лана Ераковић 5/3
и Мила Ераковић 5/3 (Гордана Милин); (изворна народна песма), 2.место
је освојила Срна Ераковић 6/3 (Гордана Милин).
Инструментална пратња - Јелена Савић 8/5.
У категорији забавне песме дует Јана Симић
и Исидора Готовчевић 5/6, заузео је 1. место (специјална награда) – Даринка Красин
Инструментална пратња: Дуња Симић 8/2, Огњен Готовчевић 7/2, Михајло Гојковић 5/4.
Mеђународно такмичење „ARS NOVA“
Никола Матић 7/5 је освојио 1. место у такмичењу квартета – фагот у Трсту, и Аника Голднер
5/5, 1. место на републичком и 1.место на међународном такмичењу - виолина.
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Ученици непарне смене другог разреда су учествовали у трци „За срећније детињство“ у Кошутњаку и освојили 5 медаља. Златне медаље су освојили
Филип Чуљковић 2/5 и Ђурђа Јефтовић 2/7, сребрне
Лука Радаковић 2/5 и Маша Филиповић 2/1 и бронзану медаљу Ивана Херич 2/1. На такмичењу у
штафетним играма у ОШ“Јосиф Панчић“ дечаци
су освојили 1.место а девојчице 2.место.
Ученице у категорији млађих разреда ове године
су се први пут такмичиле у дисциплини спортске
гимнастике и освојиле 4.место на градском такмичењу
под руководством Верице Попов, професора физичког
васпитања: Ивана Херич, Софија Новаковић, Ана
Бајић, Катарина Мудрић и Лена Јовановић.

На општинском такмичењу у кошарци девојчице
5. и 6. разреда су освојиле 1.место: Нина Ранковић
6/4, Андреа Ђурић 6/2, Анђела Нешић 6/2, Ивона
Петровић 6/4, Марија Бошковић 6/1, Николина Милосављевић 6/3, Сара Љекочевић 5/3, Милица Ђукић
6/3, Сара Радуловић 6/4, Марија Ратковић 5/4.
На општинском такмичењу у кошарци девојчице
7. и 6. разреда су освојиле 1. место : Јована Симић
8/4, Катарина Стошић 8/6, Ива Станић 7/4, Јана Томовић 7/4, Надица Верговић 7/4, Ана Јовановић
8/1, Ања Томић 7/1, Ана Гемишов 7/1, Анђела
Јовичић 7/2, Александра Миловановић 7/6.
На општинском такмичењу у атлетици Нина
Ранковић 6/4 је освојила 1. место (кугла), Александра
Вујачић 8/6- 1. место (скок у даљ), Милан Пановић
6/6 -1. Место ( 800 м), Марко Радуловић 8/2- 2.
место (кугла), Ива Стошић 7/4-3. место (100 м),
Андреа Ђурић 6/2- 3. место (скок у даљ), Наташа
Ђорђевић 5/3- 3. место (100 м) и Милан Парезановић
8/7-3.место (скок у даљ).
На градском такмичењу у атлетици 1.место је
освојио Милан Пановић 6/6, (трка на 800 м).
На општинском такмичењу у малом фудбалу
девојчице 5. и 6. разреда су освојиле 1. место:
Нина Ранковић 6/4, Сара Радуловић 6/4, Ивона Петровић 6/4, Андреа Ђурић 6/2, Анђела Нешић 6/2,
Марија Бошковић 6/1, Милица Ђукић 6/3, Николина
Mилосављевић 6/3, Софија Мандић 5/1.
На општинском такмичењу у малом фудбалу
девојчице 7. и 8. разреда су освојиле 1. место: Ка-

тарина Стошић 8/6, Јована Симић 8/4, Надица Верговић 7/6, Невена Рашић 8/6, Александра Миловановић 7/6, Ива Станић 7/4, Ана Јовановић 8/1, Ања
Томић 7/1, Ана Гемишов 7/1, Теа Копривица 7/1.
На општинском такмичењу у рукомету девојчице
5. и 6. разреда су освојиле 2. место : Нина Ранковић
6/4, Андреа Ђурић 6/2, Ивона Петровић 6/4, Јелена
6/4, Сара Пурешевић 5/6, Марија Ратковић 5/4,
Марија Бошковић 6/1, Ана Божић 5/5, Милица
Ђукић 6/3, Сара Радуловић 6/4.
На општинском такмичењу у рукомету девојчице
7. и 8. разреда су освојиле 2. место : Катарина
Стошић 8/6, Јована Симић 8/4, Мина Васиљевић
8/4, Јелена Стојковић 7/6, Надица Верговић 7/6,
Александра Миловановић 7/6, Сања Ристић 8/1,
Ана Јовановић 8/1, Теа Копривица 7/1, Александра
Миловановић 7/6.
На општинском такмичењу у одбојци девојчице
5. и 6. разреда су освојиле 3. место : Анастасија Радојловић 6/6, Марија Ратковић 5/4, Тамара Ратковић
5/2, Анђела Николић 5/2, Сара ПУрешевић 5/6,
Марија Шћекић 5/4, Марија бошковић 6/1, Ивана
Крстевски 6/5, Ивана Јовановић 6/5, Николина Милосављевић 6/3.
На општинском такмичењу у одбојци девојчице
7. и 8. разреда су освојиле 3. место : Милица Јаношевић 7/4, Сара Бановић 8/4, Јана Томић 7/4, Мина
Пецић 7/2, Александра Вујачић 8/6, Анђела Јовичић
7/2, Ана Јовановић 8/1, Доротеа Копривица 7/1,
Ања Томић 7/1, Сара Милисављевић 8/1,Александра
Ђукић 8/1.
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Igrati, pevati, stvarati plesom

У

организацији Савеза спортског и дечијег
плеса Србије и плесне школе „Врачар“у
оквиру пројекта „Деца Србије плешу“, 16
наставника школе похађало је семинар „Играти, певати, стварати плесом“. Часове плеса
је водила Бранислава Радовановић у свечаној
сали школе у току октобра и новембра 2010.
године.
Плесни прогам се састоји од дечијих плесова, народних игара и спортског плеса који
су прилагођени узрасту ученика. За ученике старијих разреда бечки валцер, Краљево коло,
млађих разреда предвиђени су плесови попут салса и диско. Циљ едукације је упознавање
Бранковог кола, скочка и ча-ча-ча, а за ученике што више деце школског узраста са плесом
који поред тога што је саставни део опште
културе, побољшава социјализацију деце, исправља деформитете стопала и кичме и спада
у једну од најкориснијих рекреација. Наставници школе су одржали јавни час са својим
ученицима у свечаној сали школе 22. децембра
2010, а ученици првог и другог разреда су
учествовали у „Новогодишњем дечијем фестивалу плеса “ 25. децембра у Центру за
културу и спорт „Шумице“ који су водили
Предраг Вуковић Пеђолино и Миња Субота.

„Srce {kole, to smo mi!“
Поводом обележавања завршетка школске године, ученици одељења 1/4 и 1/6 заједно са својим учитељицама, Јеленом Ковачевић
и Драганом Ћурчић, припремили су приредбу за родитеље под
називом „Срце школе, то смо ми“.
Кроз игру, песме и шале прваци су показали шта су све научили
у првом разреду. Поред азбуке и матаматике, на свој дечији начин,
причали су и о љубави, дружењу, али и потешкоћама на које су наилазили у првом разреду.
Родитељи су поносно и са задовољством посматрали своје малишане док су изводили Бранково коло, скоч коло и полку.
Приредба се завршила дружењем деце, родитеља и учитеља уз
послужење.
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У

овој школској години посебно
креативност у извођењу приредби су показали ученици одељења
4/1 и 4/7 са учитељицама Тањом
Пешић и Наташом Чолић. Новогодишњи бал који су приредили издвајамо због занимљивог јединства
мисли/реченица, музике и покрета.
Наиме, ученици су достојанствено
и узвишено изговарали изреке познатих људи које величају три главне врлине: веру, љубав и наду (Николај Велимировић) и пословице
о времену, успеху, срећи и знању
уз пријатне звуке Хендлових композиција. Родитељи и пријатељи
школе су такође уживали у сценама
и једночасовном повратку из садашње/урбане средине у прошлост

на приредби „Бисери по пољу расути“ и представи „Немој да се понашаш“ која одише хумором, са
пуно духовитог и динамичног
дијалога, занимљивим обртом и
добрим избором музике.
Да су стасали за пети разред,
ученици 4/7, Наташе Чолић, пока-

Завршна приредба ученика 1/1 учитељице Биљане Мунишић за родитеље.
ФОТОГРАФИЈА - У холу
школе одржана је прва самостална изложба уметничких
фотографија Филипа Бањешевића, ученика 8/7. Захваљујући
овом креативном ученику, његовој наставници ликовне културе Славици Тодорић и одељењском старешини Душку
Гаврићу, уз присуство великог
броја ученика, промовисана је
фотографија као вид уметничког изражавања... Филип је
учествовао на такмичењу Планинарског клуба «Јасеница» из
Смедеревске Паланке под називом „Најлепша планинарска
фотографија“, где је са своје
четири фотографије ушао у пе-

зали су у представи „Лајање на
звезде“. Сличност са гимназијалцима, о којима је писао Милован
Витезовић, лако се уочавала, јер
су им несташлуци блиски. Публику
су насмејали симпатичним досеткама, а због треме понеком импровизацијом и заборављеним текстом.

И на крају школске године су се ученици
2/7 поздравили веселом и разиграном приредбом „ Фазони и форе“.

Izlo`be

десет најбољих међу 151 аутором. Проглашен је и најмлађим
учесником конкурса. Најбитнији моменат Филиповог досадашњег бављења фотографијом је освојено прво место
на конкурсу „Моја Раковица“
са фотографијом под назиовом
„Конкуренција“ која се нашла
и у Београдској хроници у рубрици „Гледалац-репортер“. Награда, нови фото-апарат „канон“, омогућиће му да још
креативније и модерније настави свој рад.
МАНГА ЦРТЕЖИ - Манга је
јапанска реч за стрипове и ка-

рикатуре. Изван Јапана, углавном се користи као назив за
јапанске стрипове. Диана Милосављевић, ученица 8-4, цртањем се бави од четврте године,
а манга стилом од трећег разреда.
Свој први професионални
рад нацртала је у петом разреду.
Тако је одушевила одељење и
постала веома примећена међу
вршњацима. Брзо је напредовала и све боље радила, па је
пожелела да упозна још неке
уметнике који негују овај стил.
Чула је за сајт „Девиант Арт“
на који се и учланила и тако
сазнала за школу „Муген“.Тако
је све почело...
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Расправа ученика 8/7 (Радмила Симијоновић)
о књизи, филму, позоришту

Ученици 5/6, (Марина Стојановић) осмислили су
костиме, шминку, набавили реквизите за
драматизацију „Капетана Џон Пиплфокса“,
Душка Радовића.

Ученици 5/1
(Рајка
Тодоровић)
реализовали
наставну
јединицу
„Падежи“

Еколошка секција ученика петог разреда (Мирјана
Јоргаћевић), одржала је тематски час у
Кошутњаку

Ученици првог разреда (Мирјана Марјановић)
посебно су одушевљени магнетном таблом као
наставним средством у настави енглеског језика

У одељењу 4/7 (Наташа Чолић) реализована је
наставна јединица, народна прича „Међед, свиња
и лисица“

Одељење 4/3 (Душанка Радовић) је реализовало час
„Чари Таре“ где су својим родитељима и свим
заинтересованима презентовали искуства са
наставе у природи.

Одељење 3/3, (Душанка Бугариновић) „Ала је леп
овај свет“.Час је снимљен и приказан на ТВ Пинк.

