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РЕЧ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Поштовани ученици, наставници и
родитељи,
И ове године смо, захваљујући одлуци
Савета родитеља о финансирању, успели да
припремимо пети број школског листа
„Уникат“. Покушали смо да прикажемо
сажето, на ограниченом броју страна, све
најзначајније активности које су се
дешавале у овој школској години, успехе
наших ученика, све посете, угледне и огледне
часове, разна предавња намењена ученицима,
наставницима и родитељима и верујем да
смо у томе успели.
Посебно бих издвојила заиста велики број
ученика који су са својим наставницима
учествовали на републичким такмиченњима,
посету шведског амбасадора, сусрет са
професионалним кошаркашима КК „Црвена

звезда“, јавни час атлетике
Драгутина Топића и већ
традиционалну смотру
талената „Покажи шта
знаш“.
Успешност једне школе
најбоље се види на крају
школовања једне генерације
ученика која, свака на свој начин, остави свој
траг у току школовања. Овогодишњи
матуранти ће остати у сећању свих
наставника као једна добра генерација која
ће сигурно успешно наставити своје
школовање.
Надам се да ће традиција излажења овог
листа допринети чувању успомена многих
генаерација на школске дане у „Нацијама“.
Весна Радовановић Пеневски

VELIKO CARSTVO DECE

Ове школске године пуно је уложено у опремање простора
за продужени боравак: РVC столарија, купљен је модеран намештај веселих боја, постављен клима уређај, купљен нови LCD
TV.
Учитељи у продуженом боравку свакодневно прате напредовање ученика и мотивишу их за рад. Посебан акценат се даје
прилагођавању ученика школском животу и социјализацији сваког појединачно.
Ваннаставне активности у којима су током ове школске године деца радо учествовала су: израда новогодишњих честитки,
учешће у хуманитарној изложби, израда заставица и дочек шведског амбасадора, уређење великог броја тематских паноа.
Стручни и креативни учитељи продуженог боравка су: Весна
Остојић, Татјана Вујовић, Драгана Алобор , Аца Савић.
„Волим боравак зато што је леп и што су добри учитељи, зато
што можемо да изађемо напоље, што можемо да се играмо, да
радим домаћи, што се лепо дружимо, велико царство деце“ (Данило, Вук, Димитрије, Николија, Елена, Милан, Андријана...)
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PRIJEM PRVAKA
„ЧЕКАМО ВАША НАСМЕЈАНА ЛИЦА!“
Ову поруку упутиле су учитељице Сања Сворцан Поповић, Ивана Васиљевић, Весна Огњановић, Ана Радивојевић, Јелена Вучковић,
Ружица Младеновић и Весна Алић својим будућим ђацима.
Сви у школи увек се радују првом септембру - стижу нам нови ђаци! Донесу нам нову,
добру енергију, осмех и радост. Неки се
уплаше, неке забрине непознато и неизвесно,
али ту су наши четвртаци који их разгале
својом игром и песмом.

Учионица 1/6 - Поклон
председника општине
првацима

OD SUTRA DRUGACI
MI SMO MALI KREZAVI PRVACI
POSTALI SMO SADA PRAVI \ACI.
NAU^ILI SMO AZBU^NA SLOVA,
MATEMATIKA NAM NE ZADAJE BOLA.
OBO@AVAMO DA CRTAMO SVA[TA
JER TO JE NA[A DE^IJA MA[TA.
PRAVI SMO GLUMCI, PEVA^I I PLESA^I
ZAVIDE NAM I PRAVI SVETSKI IGRA^I.
[KOLSKE PRIREDBE SPREMAMO ^ESTO
S RADO[]u, LAKO, BRZO I VE[TO.
NISMO VI[E KREZAVI PRVACI,
RASTU ZUBI]I, OD SUTRA SMO DRUGACI.
I U^ITEqICA SA NAMA PUTUJE DAqE I
SVIMA VAMA POqUPCE [AqE.

Учионица 1/4

Приредба поводом
пријема првака
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POSETA AMBASADORA [VEDSKE
У 1/4...

Д

омаћин и иницијатор
сусрета шведског амбасадора са ученицима наше школе
била је Славица Тодорић,
наставница ликовне културе.

Плесна група учитељице
Наташе Ђунисијевић и
Зорице Пјешчић (2/6 и 2/7)
4

Пратећи своја интересовања и
желећи да организује ликовну
изложбу на међународном нивоу,
осмислила је ову веома
занимљиву манифестацију. То
ју је подстакло да упути позив
господину Кристеру Аспу,
његовој екселенцији, да буде
наш гост. Припремила је
културно-уметнички програм у
сарадњи са
ученицима и
колегама. Бројни дечји ликовни
радови, који су се нашли на
паноима школе, презентовани
су
делегацији
Амбасаде

Шведске, а затим и упаковани
као јединствен поклон и
успомена на њихов долазак. Уважени гост уживао је у одличној
атмо сфери и срдачној добродошлици, дружио се са нашим
ђацима, разговарао о њиховим
интересовањима и похвалио
неизмеран таленат и добру
енергију на коју је наишао.
Одељење 1/4 угостило је
Његову екселенцију господина
Кристера Аспа, амбаса дора
Шведске, делегацију амбасаде
Шведске из Београда и

Одељење 1/1,учитељице Сање Сворцан пева песму "Кад си
срећан" комбинујући шведски и српски језик уз гитарску
пратњу Ђорђа Маринкова, ученика 6/5 одељења
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представнике
националне
хуманитарне агенције Шведске
„SIDA“ на угледном часу
организованом у њихову част.
Господин амбасадор се нашао у
улози гостујућег предавача.
Говорио је о својој улози
амбасадора у Републици Србији
као и о Шведској. Ђаци прваци,
уз подршку ученика 5/4 и
учитељице Иване Васиљевић
били су прави амбасадори наше
школе и земље, одлични
домаћини који су засијали
постављајући фантастична
питања, изводећи тапшалице,
певајући, припремивши дарове
за госта, креирајући на тај начин
сјајну атмосферу.
УЧЕСНИЦИ ПРОГРАМА
„ЉУБАВ БОЈАМА
ДОДИРУЈЕ СВЕТ“
l Плесна група старијих разреда наставнице Верице
Попов
l Ритмичка група млађих разреда наставнице Верице
Попов
l Ученица Уна Грзунов 5/5 одељења, уз подршку групе певача
и гитарску пратњу оркестра
l Ученица Јована Ђукић 8/1 одељења, уз подршку групе певача
и клавирску пратњу
l Мали инструментални састав, наставнице Гордане
Милин
l Ученица Аника Голднер 8/5
свира на виолини
l Александра Ђошић, наставница енглеског језика, припремила је ученике-водитеље
програма за текстове на енглеском језику
l Маријана Белопавловић, наставница географије, израдила је са својим ученицима
географски пано о Шведској
l Весна Остојић је са својом
групом из боравка направила
заставице Шведске за дочек
амбасадора.

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Рад Ученичког парламента ове године успешно су организовали педагог школе Сања Томановић и наставник историје Милан Сретић. У
раду је учествовало 26 чланова Парламента и то
по два ученика, представника сваког одељења
седмог и осмог разреда. На састанцима смо разговарали и одлучивали о актуелним темама у
школи као и о спровођењу разних акција. Током
Сара
ове године учествовали смо у организацији маЉекочевић
нифестације:“ Покажи шта знаш“, прослави
Дана школе и Светог Саве, посете шведског амбасадора, као и
спровођењу разних хуманитарних акција.
Иницирали смо и спровели акцију сређивања и поправљања
уништених ормарића у сарадњи са домарима школе. Обишли
смо све учионице, пописали где је шта оштећено и шта треба
да се поправи.
Парламент нам је пружио могућност колективног одлучивања и тимског рада. Научили су нас пуно о томе како функционише школски систем, како се доносе одлуке и колико је
битно да су сви повезани и да сарађују . На сваком састанку
смо износили нове идеје и предлоге који су најчешће били и
прихваћени од стране педагога , наставника историје и директорке. Наш циљ био је да активно учествујемо у процесу планирања развоја и побољшања школе као и у самовредновању
школе.
Председник Парламента
Сара Љекочевић 8/3

ЗА ОБРЕНОВАЦ
Катастрофалне вишедневне кише нанеле су огромну штету
и нашој школи. Покисле су многе учионице, вода је улазила у
сијалична грла, климе, оштећене су таванице зидови, подигли
се подови.
То се не може поредити са градовима који су уништени, где
је повратак неизвестан. Иако није било наставе, деца из Парламента као и многа друга са педагогом Сањом организовали
су се већ други дан и сакупили помоћ за угрожене у Обреновцу.
У школи су помоћ прикупила и многа одељења : 1/1, 1/3, 2/2,
2/4, 2/6, 2/7, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/6, 3/7, 4/1, 5/5, 5/6, 5/I7, 7/2, 7/7.
Прикупљене су и играчке за најмлађе, храна за бебе, средства
за хигијену и гардероба, а неки су цртежима слали другарима
поруке охрабрења и подршке.До изласка листа сигурно је да су
се укључили и сви остали.
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РОДИТЕЉИ ПРЕДАВАЧИ (2/6):
Лидија Стевановић, Јасмина
Радивојша, Петрица
Игњатовић, Софија Рњак,
Јелена Кривокућа, Јелена Гргур

(2/4) Јанковић Мирјана
и Николић Татјана

Кроз једночасовно дружење
с ученицима 3/1и 3/7 (18. 3.
2014), Зоран Раковић из удружења Gad Save Rzav, занимљивом радионицом еколошкoг
садржајa о јединој незагађеној
реци у Србији, Великом Рзаву,
истакао је значај драгоцености
воде.
Новији приступ очувања
воде огледа се у нашем односу
према њој. Наиме, воду треба
посматрати као живо биће.
„Вода памти и осећа“, нагласио
је предавач, зато велики утицај
има лепа реч и позитивна
мисао.

бан доживљај представља израда и украшавање кућица за
крилате станаре нашег краја.
Захваљујемо се гостујућем
предавачу!

ZANIMQIVO
PREDAVAWE

(2/6)
Саша
Нешић

Безбедност - трећи разред
2/4

HIGIJENA I ZDRAVQE

Професор Стеван Станковић, (3/1)

Подстакнути за нас новим
начином размишљања о води и
сазнањем да је Велики Рзав у
опасности због плана изградње
бране, деца су показала иницијативу да се на свој начин
придруже борби за очување ове
реке. Тако су слоганом:
Растимо Здраво!
Нараштаји Ваши,
ученици усмерили искреност
своје душе, чистоту срца и ведрину мисли ка води коју желе да
заштите.
Кроз радионицу проткани су
и еколошки сегменти о птицама,
што је деци било блиско. Посе-

У нашој школи 02.06.2014.
гостовала је професорка
књижевности Милица Новковић, ауторка књиге „Породични буквар“. На предавању за наставнике, а касније и за родитеље „Васпитањем без казне и награде
до смањења насиља у породици и школи“, Милица је многе од нас покренула
на размишљање шта још учинити да се отклони узрок
све већој агресивности код деце, незаинтересованости
за учење, како допрети до њихових душа и учинити
да уживамо у заједничкој љубави, доброти и поштовању
правих вредности.

Предавање „Хигијена и здравље“ за ученике 2. разреда одржале су 22. и 25. новембра струковне сестре ДЗ
“Симо Милошевић“ Биљана Божић и Јасна Крстић.
Циљ предавања је формирање позитивних хигијенских
навика у што ранијем узрасту, ради очувања здравља и
превенције болести.
Сандра Зубић, дизајнерка

DAN VATROGASACA U VATROGASNO SPASILA^KOJ BRIGADI KO[UTWAK
Дан ватрогасаца и спасилаца, 7. новембар, обележен је
дружењем ватрогасаца са ученицима 3. разреда наше
школе. Показна вежба, коју су чланови Ватрогасно-спасилачке бригаде Кошутњак приредили за ученике имала је за
циљ подизање свести код младих генерација о одговорности према животној средини и указивање на основне опасности код куће и школе када се ради о изазивачима пожара.
Ватрогасци су ученицима 3/1, 3/3 и 3/5 показали ватрогасна возила, употребу возила за спасавање са висине, ватрогасна одела и шлемове. Ученике је посебно одушевила
демонстрација гашења лако запаљивих течности пеном
која је прекрила добар део дворишта.
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О насиљу - 6.и 7. разред

1/6 Час о саобраћају ''Како безбедно прећи улицу''
одржао је ђачки родитељ Мирко Радивојевић и деци
поклонио књиге о правилима у саобраћају.

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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SUSRET SA
DRAGUTINOM TOPI]EM

ПОСЕТЕ

Ученици трећег разреда

Дружење нашег познатог спортисте кроз игру са
ученицима наше школе описали бисмо, шаљивим слоганом „Не будите троми, већ у форми топ – вежбајући
с нашим Драгутином“.
Била је то лепа презентација физичке активности
кроз игру, применом и такмичења и сарадње, у тимском и индивидуалном облику.

MIROSLAVQEVO JEVAN\EQE
Дана 28. новембра 2013, ученици 5/2, 5/4 и 5/6 имали су
јединствену прилику да посете Народни музеј и виде
најзначајнији ћирилички рукопис „Мирослављево јеванђеље“. Ово дело из дванаестог века није било изложено
од 2006. године, а и сада се може видети само првог и
последњег четвртка у месецу.
О значају „Мирослављевог јеванђеља“ сведочи и податак
да је само оно и Архив Музеја Николе Тесле сврстано у
Унескову листу светске културне баштине и то у регистар
„Сећање света“. Јеванђеље је изложено као пратећи програм изложбе „Завети и поруке. Стефан Немања - девет
векова“, коју су наши ученици пратили са великом пажњом.Такође, љубазношћу особља Музеја, продужили
смо заказани термин, па смо уживали и у сталној музејској
поставци.
5/4

Н

аставница биологије Нина Крстонијевић
Живановић, ове године је на занимљив
начин покушала ученицима да приближи биологију ван часова кроз разне посете.
Са ученицима шестог разреда у октобру посетила је Београдски зоолошки врт. Овом посетом реализована је настава биологије кроз
упознавање животињског света и њиховог начина живота и исхране у природи.Ученици су
уживали у разгледању животиња, показујући заинтересованост и стрпљивост да стекну нова
знања о дивљим животињама.
У новембру петнаесторо ученика шестог и
осмог разреда је, према планираним посетама у
оквиру еколошко-биолошке секције, посетило
Међународни фестивал зелене културе („Green
Fest“), који је одржан у Дому омладине у Београду, у оквиру кога су гледали еколошки филм
„Играј поново“ („Play Again“).
Овај дирљив и поучан документарац прати
причу шест тинејџера, који попут „просечног
тинејџера“ проводе 5 – 15 сати испред монитора. „Играј поново“ их искључује из струје и

Велелепни музеји нашег белог града уливају немерљиво духовно богатство које оплемењује, а понекад
и животно одређује путеве многих младих и радозналих
људи. У том образовном и научном духу, одељење 5/6
је са својим одељењским старешином Браниславом
Црноглавац посетило Музеј Николе Тесле. Са посебном
заинтересованошћу и пажњом ученици су погледали
филм, презентацију најзначајнијих Теслиних проналазака и личне ствари овог великог научника.

5/2

KO[ARKA[I „CRVENE ZVEZDE“ SA PRVACIMA

Велико узбуђење настало је у одељењу I/4 када
су у учионицу као гостујући предавачи закорачили
кошаркаши КК „Црвена зведа Телеком“ Бобан
Марјановић и Чарлс Џенкинс. Уз свесрдну помоћ
Давора Ристовића (директора КК „ЦЗ“ и тате нашег
ученика Вука Ристовића) и учитељице Иване Васиљевић, ученици су имали јединствену прилику
да чују о спорту, кошарци, здравој исхрани, умећу
побеђивања, али и губљења...
Добили су важну лекцију о томе да је у животу
важно истрајати и дати све од себе да се буде
најбољи у професији коју буду бирали. Уједно,
имали су прилику да виде да су Бобан и Чарлс, без
обзира на популарност коју им је донело бављење
кошарком, фасцинантне личности које красе
најлепше животне вредности.

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“

одводи на прву авантуру у дивљину – где нема
струје, домета мобилној мрежи и виртуелној
стварности.
У децембру тридесет осморо ученика шестог
и осмог разреда посетило је Фестивал науке.
Ученици су уживали посматрајући експерименте из области биологије, хемије, физике, као
и у новим сазнањима из друштвених научних
грана, што је допринело мотивисању ученика да
самостално истражују, испитују и закључују.
Нина Крстонијевић Живановић

U MUZEJU NUKOLE TESLE

Ученици 2/6 посетили су изложбу „Ах,
те ципеле!“ у Музеју примењене уметности. У оквиру посете организована
је и радионица у којој су ученици израђивали обућу од картона, текстила и папира.
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Посета Позоришту - представа
„Чаробно кресиво“

Ученици 2/6 упловили су у свет тајанствене и загонетне културе афричког народа и осетили његову духовну снагу кроз изложбу „Котоко
коњаници-чувари душе“ у Музеју афричке уметности. Њихови радови на тему „Африка у срцу
Београда“ учествоваће на ликовном конкурсу у организацији музеја.

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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RADIONICA „ARHITEKTA VELIKOG FORMATA“

У

ченици 5/5 по сетили су изложбу Константина А.
Јовановића, једног од
најугледнијих срп ских архитеката на
прелазу из XIX у XX
век, који је својим
делима дао Београду
изглед савремене
европске престонице.
Изложба и радионица
под називом „Архитекта великог формата“, организована је у Конаку
кнегиње Љубице. Цртежи, акварели, макете и
фотографије приказали су дела ствараоца у којима
су ученици уживали.

Драмска секција
Браниславе Црноглавац

PROSLAVA DANA [KOLE
Организатори су у оквиру радионице ученике
анимирали да створе сопствене цртеже сувим
бојама, преко којих су касније, прелазећи четкицом
умоченом у воду, добијали акварелне слике.
Душко Гаврић

RADIONICA
„POLARNE AVANTURE“

Желите да обиђете свет, а немате пара? Желите да уживате у лепоти различитих народа и
култура? Волели бисте да видите Кинезе, Мађаре,
Американце, Африканце... Све можете са нама!
Све можете да чујете и осетите у овогодишњој
представи организованој поводом Дана школе
„Пут око света“.
Никога није оставилa равнодушним игра и
песма ученика првог разреда, модеран плес девојчица, одлична глума чланова драмске секције,

извођење композиција школског хора и оркестра.
Наравно, како бисте видели свет да га за нас нису
осликали чланови ликовне секције.
Све је врцало од доброг звука, лепих речи и
покрета. Сви су напустили свечану салу пуни позитивних утисака. На крају, хвала на пажњи!
Драго нам је што сте путовали са нама!
Награђени су литерарни радови Косте Иванковића 2/3, Нине Ковачевић 8/5, ликовни Драгићевић Дуње 1/4 и Марије Сојевић 7/2.

DAJ MI KRILA JEDAN KRUG

Ученици 2/6, и 2/7
посетили су, у децембру,
„Чаробни град“ са забавно-едукативном радионицом „Поларне авантуре“.
Организатори су град
Београд, компанија „Соко
Штарк“ и ТЦ „Ушће“.

U POSETI SOKO [TARKU

Дуња Драгићевић

Спреман сам као птица! Дај ми крила један круг да одем до Париза и видим Ајфелову кулу. Стижем до Шпаније да играм караоке. Ускоро ћу у Јапан да учим карате стил. Убрзао сам у
Енглеску да учим језик. Идем до Аустралије да јашем ноја и тражим змије. Уморан стижем до Турске на мали одмор и купање.
Идем до Црне Горе да сурфујем. На Јужном полу сам се грудвао
и играо са пингвинима. Једног сам назвао Шаренко. У повратку
сам свратио до Златибора. Тамо сам се возио возићем. За Ирску
сам се смешно обукао. Кући стижем пуних руку. Мама се обрадовала.
Коста Ивановић 2/3

Одељење 3/2 у децембру је са учитељицом
Маром Новаковић, у организацији родитеља, посетило једну од наших највећих фабрика слаткиша
„Соко Штарк“. У марту је 4/6 са учитељицом Драганом Ћурчић и 4/2 са учитељицом Драганом Морачом било у овој фабрици. Ученици су обишли
производњу, направили своје прве чоколаде и послужили се разним слатко-сланим производима.
Мора се истаћи да су радници били изузетно љубазни и гостољубиви. Деца су на поклон добила
пакет слаткиша, радну униформу, а на крају и
заједничку, урамљену фотографију.

Хор и
оркестар
Гордане
Милин

4/6 учитељице Драгане Ћурчић

Ђаци 2/5 испреd Цркве светог Марка

Ученици 1/1, учитељице Сање Сворцан Поповић
4/6
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Ритмичка
секција
Верице Попов

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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NOVOGODI[WA
^AROLIJA

PROSLAVA SVETOG SAVE

Своје новогодишње честитке ученици 3/7
послали су кроз драматизацију текстова, рецитале, песму и игру. За наступ пред родитељима припремила их je учитељица Гордана
Лазаревић. Блистали су! Присутни су били
одушевљени ватрометом искрених дечјих
жеља. Захваљујемо се учитељици што је покренула најлепши део нас. Наташа Чолић

О

Уз свесрдну помоћ наставнице Александре
Ђошић и учитељце Тање Пешић, ученици 3/1
приказали су новогодишњу представу за родитеље на енглеском језику

ве године обележили смо школску славу под слоганом
„Свети Сава - учитељ љубави“. На исту тему организовани
су и ликовни и литерарни конкурс, а победници су били Лариса
Каблар1/4, Симеон Карановић 7/2, Лав Чолић Урошевић 4/3 и
Јана Цветковић 5/7. Свима нам је потребно много више љубави,
стрпљења, разумевања и толеранције. У временима када се заборавило на подршку ближњима, помоћ у невољи, душевни
мир и снагу знања и разума, дечји осмеси и топле, пријатељске
поруке наше приредбе вратиле су наду у лепши свет.
Велики труд у осмишљавању и организацији приредбе
уложили су ученици драмске и ликовне секције, као и школски
хор и плесна група, заједно са наставницима Браниславом Црноглавац, Гоцом Милин, Марином Стојановић, Слобом Станковићем,
Радом Симијоновић, Славицом Тодорић и Верицом Попов.

Водитељи и рецитатори

2/4 учитељице Весне Ристић

Домаћини Славе - породица
Исидоровић

Марија Божовић и Мира
Стојановић са ђацима

Чланови
драмске секције

SVETI SAVA, U^ITEQ QUBAVI

Ученици 2/5 у представи „Шта је тим женама“

BISERI PO
POQU RASUTI

Одељење 3/6 је са својом учитељицом Љиљаном Праизовић 18.
новембра у свечаној сали извело
приредбу „Бисери по пољу расути“
за родитеље, колеге и све заинтересоване. А имало се шта чути и
видети! Сала је звонила од народних песама, игара и рецитација, народних умотворина. На
савршеној сцени која осликава
нека давна времена, поглед је
ишао од народних ношњи, преко
плетених корпи, преслица, прибора
за плетење и ткање, ручно везених
столњака и шарених ћилима до
старинског млина за кафу.
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У школи расте свечарска атмосфера.
Учионице, холови и свечана сала одишу
духом Светог Саве. Његов лик величамо кроз
рецитале, певање, свирање, слушање песама.
Оживљавамо улоге у којима се истичу вредности за које се Свети Сава залагао.
Загледан у икону Светог Саве питам се
како се приближити светињи? Да ли је довољно одликовати се врлинама?
Посвећен молитви почињем да разумем дело
светитеља. И почињем да учим од њега. Одбацујем одређивање љубави према својим циље-

вима и интересима, јер појам такве љубави не
постоји. Схватам да се може дефинисати само
дуговечна љубав. Свети Сава је љубав!
Љубав која укључује поштовање вере,
снагу воље, истрајност у раду, благост према
другима, посвећеност тежњама и све то засновано на великодушности душе и срца.
Љубав је у одрицању од сопственог задовољства, а у задовољству туђег напретка и
успеха. Љубав се учи! Љубав се живи! Зато
је Свети Сава увек међу нама.
Лав Урошевић Чолић 4/3

SVETOSAVSKO BLAGO

1/1 у новогодишој
представи

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“

Одељењска приредба ученика 3/7 подстакла је присутне
да се запитају о духовном животу људи у савременом
добу. Колико човек у садашњем тренутку има времена да
се посвети молитви? Да ли смогне снаге да се помоли
само у безизлазним ситуацијама или не заборави на молитву из захвалности? Рециталима о делима Светог Саве
освежили смо и оснажили потребу за љубављу, узајамношћу, праштању и веровању.
Н. Чолић

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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Колектив на прослави Светог Саве

ISPRA]AJ NA[IH KOLEGA U PENZIJU
Било је свечано и тужно, било је и суза.
Речи су застајале у грлу и нашим драгим колегама, пензионерима, и њиховим колегама који
су им указивали пажњу и поклонима и речима
пријатељства. Дирљиво је било све то и гледати
и слушати.
Након више од 30 година преданог рада велико хвала Јанку Ћупини, директору школе,
Мирјани Ристић, наставници математике, Милеви Милићевић, наставници француског језика,
Душанки Ђурић, учитељици и Разији Гришевић,нашој теткици.

Поред рада у настави перманентно се бавим теоријом уметности и историјом и филозофијом науке
и технологије. Ужа област мог научног рада базирана
је на теорији и примени пропорција, посебно геометријских основа златног пресека, пропорције која
се налази у темељима европске културне баштине.
Дугогодишње бављење научно–истраживачким
радом у новембру прошле године резултирало је
одбраном докторске тезе на тему „Златни пресек и
филозофија природе“, у оквиру мултидисциплинарних докторских студија, смер историја и филозофија
природних наука и технологије, Студије при Универзитету, Универзитета у Београду. На тај начин а
захваљујући разумевању и свесрдној подршци мојих

Директор Јанко Ћупина са својим сарадницима

КОМПЛЕКСНИ
МЕТОД

Учитељица Душанка Ђурић
са колегама из већа

Наставница француског Милева Милићевић
са колегама из већа

Учитељи наше школе спремни
су да се професионално усавршавају како би успешно одговорили на увек нове изазове савремене наставе. За чланове струковног удружења „Друштво учитеља Београда“ одржан је семинар
„Комплексни метод у настави почетног читања и писања“. Учитељима су представљене основне
методичке поставке овог приступа
описмењавања ученика, пренета
теоретска знања и размењена лична искуства у раду овом методом
предавача Зорице Вукајловић и
Горице Младеновић.

КРЕИРАЊЕ ИОП-а

Наставница математике
Мирјана Ристић са колегама из већа
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Теткица Разија Гришевић
са колегиницама

Ивана Васиљевић, професорка разредне наставе и руководилац Стручног већа за инклузивно образовање за млађи основношколски узраст наше школе, одржала је 28.08.2013. године
стручно предавање за 35 заинтересованих колега, настав -

драгих колегиница и колега, успео
сам да окончам једну фазу свог научног
рада и уједно унапредим једну изузетно стару научну и уметничку идеју.
Искуства из наставе у основној и
средњој школи, као и унапређења наставних и научних процеса на Универзитету у Београду и осталим стручним установама,
омогућила су да боље разумем проблеме и приступе
у изучавању система пропорција, посебно када је
реч о разумевању њихове примене у ликовним уметностима. Рад са колегама дао је додатни квалитет
резултатима мог научног рада.
Предраг Милосављевић

ника/професора разредне и предметне наставе и стручне сараднике на тему „Креирање индивидуалног образовног плана“.
Циљ предавања било је упознавање наставног кадра са ИОПом као могућом васпитно-образовном подршком ученицима са
посебним образовним потребама. Кроз дискусију одговорено
је на већину питања и недоумица
око решавања ситуација које се
догађају у школској пракси.
пажња су Решавање задатака
методом дужи и Метода правоугаоника.

РАДИОНИЦА
НАТАЛИ
ХЕМЕРТОН

ПРЕДАВАЊА
РАДЕ БОЖИЋ

Наставник математике Радмила Божић не само што је
врсни предавач и одличан педагог, него се бави и писањем уџбеника из математике за
ученике основних школа, а
веома успешно води и семинаре
за своје колеге.У више од петнаест школа у Београду одржала је
семинар „Интеракција ученика
и наставника до бољих резултата у математици“. Теме на
које је
нарочито скренута

Издавачка кућа Дата Статус
одржала је у нашој школи
двочасовну радионицу под називом „MM Publication - Bring
out the best in yourself to bring
out the best in your students“.
Радионицу је водила Mrs.
Natalie Hammerton MM Publications, ELT Academic Consultant.
Радионица је имала за циљ
да помогне наставницима енглеског језика у мотивацији ученика, начину рада и употреби
нових технологија у учионици
као начина учења. Било је присутно око 20 професора из наше
и других београдских школа.
Весна Томић Митровић

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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„POKA@I [TA ZNA[“
ДА. Заиста смо показали шта
знамо и шта желимо и како можемо.
Остварен је циљ - Није важно
ко је победник, важно је да се
дружимо, уживамо, подржавамо,
бодримо и мотивишемо друге
да треба да се поносе својим
талентом и да га несебично покажу свима како би све ово постајао систем вредности по коме
ће наша школа бити препознатљива. А на добром смо путу да
то буде тако. Ове године смо,
по мишљењу присутних, постигли ниво више у односу на
претходне године, и организацијски, и технички и сценографски и стилски.
А финално вече, е па то је
било по принципу “пази шта
желиш, можда ти се и оствари“!
Сјајна атмосфера, насмејана
лица, задовољство и пуна сала
преко капацитета.
Стручни жири са јавне сцене
био је изненађен:
„Зар је могуће да све ово тако
сјајно изгледа и да имате толико
талената, мислио сам да ме зову
у неку основну школу на неко
обично такмичење , пријатно
сам изненађен и драго ми је да
сам ту“, речи су Алексе Јелића.

А они су рекли: „Овде нисам
да бих победио, већ да би се
дружио са својим другарима“ –
Димитрије Лазић, а Анђела
Аранђеловић каже: „Битно ми
је да покажем таленат и колико
волим плес, да се дружимо и да
са другарима дочарамо ту емоцију“.
Ове године пријавило се преко 200 учесника који су вредно
радили, вежбали, али одлуком
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чланова жирија кроз аудиције
и полуфинало такмичење само
њих 29 је изабрано да учествује
на последњем нивоу такмичења. Своје вештине су показали
у катагоријама плеса, певања,
свирања, имитација и акробатици.
У улози жирија били су:
Марко Чворовић (глумац из
филма „Лајање на звезде“, режисер и продуцент), Бојана
Вунтуришевић (фронтмен електро поп састава
„Сви на под), Марија Миленковић
(родитељ ученице
наше школе, глумица и професор на
Факултету драмских уметности) ,
Милица Церовић
(кореограф, играч и
вођа разних плесних група, посебно
позната по кореографијама у шоу „Ја
имам таленат и
„Операција три јумф“) и Алекса
Јелић (композитор,
поп певач, балетан Народног позоришта, познат по дивним
трансформација у шоуу „Твоје
лице звучи познато“ и сада актуелни водитељ у „Плесу са звездама“) .
Водитељи програма били су
ученици Матија Зец и Милош
Аруновић из 7/2.
Оно што нам је било посебно
драгоцено је и учешће и наших
талентованих наставника у ревијалном делу који је изазвао
овације и деце и родитеља. Наступили су наставник Слоба са
хармоником у дуету са Петром
Бешовићем, Група Сага сербика
са наставницом Данијелом Спасеновић у сплету фолклорних
игара, дуо гитара Димитрија
Лазића и Михајла Гојковића, а
након тога у песми Исидоре Готовчевић и наставница Нина
Крстонијевић.
Особе без којих се све ово не
би догодило су учитељица Сања
Сворцан Поповић, педагог Сања
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KAKO DO
^ITALACA?

ПОБЕДНИЦИ

Анђела Ђечевић 8/3
(имитација теткице Јуце),
l Милош Милићев 5/2 (танго
на гитари)
l плесна група Street angels 8/3
l Марија Аранђеловић 1/1
(плес)
l Ивона Поповић 4/3 (певање уз
клавирску пратњу Михајла
Гојковића),
l Анастасија Новковић 5/4
(певање),
l Милица Булатовић 4/5
(клавир)
l

PORUKA @IVOTIWA

У нашој школи одржана је у фебруару промоција
књиге „Порука животиња“ песника Миодрага Микија
Јекнића. Учитељица Душанка Радовић као иницијатор
идеје и ђаци 3/3 разреда, као илустратори цртежа који
прате сваку песму аутора, уз рецитовање стихова за
децу били су подршка заједничком стваралаштву. Деца
су као награду за свој труд добила и примерак књиге.
У данашње време модерних технологија и најезде
брзих и штурих интернет информација које су све само не емоција, овај
догађај је реткост на релацији писац – учитељ – ђак. Сви заједнички су
најавили да ће оваквих акција бити и убудуће. Овај догађај нашао се на
страницама “Политике”.

TAKMI^EWE RECITATORA

Томановић и музичка подршка
наставник музичког Слободан
Станковић.
Посебну захвалност дугујемо
теткицама, колегама који су нас
подржали, ученицима и родитељима који су помогли у организацији и опремању свечане
сале као и родитељки Јелени
Спасић и учитељици Весни Ристић за сценографију.
Целу манифестацију снимила
је екипа СТУДИЈА Б и приказала у емисији „Јутро“
Сања Томановић

Био је то истински песнички
сусрет! Док су многи рецитовали
песме чувених српских песника,
неки ученици су се представили
песмама које су сами написали.
Сви су пленили вештином говорења, а школском медијатеком одзвањали су топли гласови. Ово такмичење, које због ужурбаног начина живота и другачијих интересовања деце, помало губи на значају, опоменуло нас је колико је
важна писана реч и колико лепоте

и уживања доноси поезија. Најуспешнији у категорији млађих разреда били су: Јована Младеновић
4/4 ( 1. место), Ангелина Младеновић 1/4 (2.место) и Тарик Тановић 1/1 и Страхиња Плавшић 3/2
који су поделили треће место.
Најуспешнији међу ученицима
старијих разреда били су Матија
Зец 7/2 (1.место), Катарина Јефтовић 6/2 (2.место) и треће место
су поделили Теодора Миловановић
5/4 и Марија Миленковић 7/2.

ДЕЧИЈИ ЧАСОПИС

У овој школској години
библиотека има нових око
250 књига - школа је купила
85, 32 су поклон од продајних
изложби Лагуне, ЈРЈ, Вулкана
и Евро Ђунтија, 20 књига је
поклон Милице Весковић („Плави патуљци“) и Мире
Петров која је гостовала у
нашој школи у априлу са
својом новом књигом „Срце
пуно љубави“ са јасном поруком коју сви разумеју:
„Следи своје срце,
смело за њим иди,
јер још само срцем,
најлепше се види“
Библиотеци су поклањали
књиге и деца, родитељи, наставници и свима дугујемо
велику захвалност, а библиотека се укључила у помоћ
деци Косова са поклоном од
150 књига лектира.
Најбољи читаоци у 1. полугодишту су: Бранков Софија 1/2, Ђурђев Немања 2/5,
и Стојаковић Душан 6/2. У
2. полугодишту најбољи су:
Дерикоњић Милица 8/2 која
одавно чита и књиге за одрасле, Катарина Кубуровић
4/3, која учествује и у изради
одељењског листа и Савић
Невена 1/3, дете које чита
невероватном брзином, све
што прочита савршено памти
и има потребу да прича о
прочитаном.

Ученици 4/3 објавили су одељењски часопис, почетком априла,
на идеју Саре Тешановић. У изради су учествовале и Катарина Кубуровић, Катарина Рашковић као илустратор, Тамара Бошковић,
чија мама је и штампала лист.
Поред тога што говори о постигнућима овог разреда, лист је и
едукативан-прва помоћ, географски и историјски појмови, упутство
за прављење колача...

Нина Ковачевић, ученица
8/5, поноси се својом
првом књигом „Споменик
мог детињства“.

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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8/1

АНАСТАСИЈА
ЛОНЧАРЕВИЋ

8/1

ЛУКА
ЈЕВТОВИЋ

8/1

ЛУКА
МИРКОВИЋ

8/1

МАРТА
КОВАЧЕВИЋ
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8/1

МИЛИЦА
МИХАЈЛОВИЋ

U~enici, nosioci diplome
„Vuk Karaxi}“ u {kolskoj
2013/2014. godini

8/1

8/2

НЕРА
ДАВИДОВИЋ

КАТАРИНА
ПЕТРОВИЋ

8/1

8/2

ПАВЛЕ
МИХАИЛОВИЋ

8/1

МАРА
КАРАКУШЕВИЋ
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МАТЕЈА
БИЛИЋ

8/2

МИЛИЦА
ЉУБИЋ

8/2

НИНА
БЛАГОЈЕВИЋ

8/2

ТАМАРА
РАТКОВИЋ

8/3

АЛЕКСА
ТАНАСКОВИЋ

8/3

МИЛА
ЕРАКОВИЋ

8/3

НИКОЛЕТА
ЈАНКОВИЋ

8/3

КАТАРИНА
ПЕКУРАР

8/3

СТЕФАН
КЛАШИЋ

8/3

МАША
МАРКОВИЋ

8/4

ТАТЈАНА
МИЈАЛКОВИЋ

8/5

8/6

ЈЕЛЕНА
ЧВОРОВИЋ

АНА
МАРКОВИЋ

8/6

8/4

8/4

8/5

БАНЕ
МАНЕВСКИ

САВА
КАРАНОВИЋ

ФИЛИП
БАКРАЧЛИЋ

8/4

8/4

8/5

ЂОРЂЕ
ДИКИЋ

8/4

МАРИЈА
РАТКОВИЋ

АНДРЕЈ
ГОБЕЉИЋ

8/5

ЕМИЛИЈА
ПЕТРОВИЋ

ИВАН
ЛИВАИЋ

ИРИНА
ЈЕЛИЋ

8/6

РАСТКО
МИОЧИНОВИЋ

8/5

МИРОСЛАВ
ШТРБАЦ

8/6

СТАША
СТАМАТОВИЋ
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СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Ангела Илић Ронцели (8/5)

Ученици 8/1
Учитељица Биљана Мунишић
Разредни старешина Весна Игњатовић

Ученици 8/2
Учитељица Драгана Морача
Разредни старешина Зоран Гргур

„Трчањем се бавим професионално
од своје 11. године. Тренирам у
клубу „Кошутњак“. Први пут сам
трчала у другом разреду и била прва.
Жеља ми је да упишем Спортску
гимназију, а касније ДИФ.“.До сада
сам освојила десет медаља у области
атлетике и две у плесу. У овој години
освојила сам 1. место у штафети, 1.
на општини као појединац, 2. место
на граду и 3.место на републичком
такмичењу.

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ

Андреј Гобељић (8/4)
За време школовања у нашој школи
освојио је двадесет једну диплому из
различитих наставних предмета: математике, информатике, физике, хемије и српског језика. Посебан успех
постигао је на републичким такмичењима из програмирања и физике. Информатика му је омиљени
предмет и најлепше се осећа када
нешто програмира. Свестран и радознао, вредно је радио свих осам
година. Нека тако и настави!

hhh NA[IM MATURANTIMA ggg
Раздрагани и сетни, весели,
лепи, слатки са понекад тужним
осмејком и сузицом, наши осмаци
одушевили су нас одрасле-родитеље, наставнике. До јуче плаховита деца, некако су се нечујно,
преко ноћи уписали у свет одрас-

Ученици 8/3
Учитељица Милица Квргић
Разредни старешина Радмила Симијоновић

лих, достојанствено нас уверавајући да места малодушности
неће бити. Неке су само високе
незгодне потпетице мучиле.
Метеж пред наступ у свечано
уређеном познатом простору (који
су за њихов дан украсиле разредне
старешине), замениле су речи захвалности школи, другарима.
Својим држањем уверили су нас
да ће бити храбри у истрајности
да испуне своје жеље, наша очекивања, наде најближих.
Самоуверени, одједанпут су постали свесни да, заправо, они наjвише одлучују у кројењу свог жи-

вота.Опчињени свечаним тренутком одрастања, обећали су да настављају чврсте везе пријатељства.
Пажљиви и надахнути оним што
их за који месец очекује, са великим
завежљајем успомена кренули су
у радост нових открића.
Топло крило које смо им заједно са родитељима тако свесрдно
градили, само је подстрек да њихове садашњошћу умивене душице
крену у недогледне просторе живота.
Са сузом туге и радости,поносни, задивљени, желимо им прав,
чист, срећан пут.
С. И.

Ученици 8/4
Учитељ Аца Савић
Разредни старешина Весна Јовановић
Мис и мистер матуре:
Ана Адамовић и Бане Маневски

Ученици 8/5
Учитељица Илинка Јовановић
Разредни старешина Александра Ђошић
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Ученици 8/6
Учитељица Драгана Ћурчић
Разредни старешина Милан Сретић
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НАСТАВА У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ:
1. разред Рудник, од 30.05. до 06.06.2014.
2. разред Златибор од 5. до12.10.2013.
3. разред Врњачка бања
од 9. до 16.10.2013.
4. разред Тара од 14. до 21.10. 2013.

Прваци на Руднику

ЕКСКУРЗИЈЕ
5. разред
Топола–Опленац–Орашац–
Аранђеловац–Рисовача 9. октобра
6. разред Нови Сад–Суботица–Палић 9.
и 10.05.2014.
7. разред Мокра гора–Дрвенград–Бајина
Башта–Тара–Рача–ХЕ Перућац 3. и 4.
10. 2013.
8. разред. Златибор–Тара од 29. 09. до 1.
10. 2013

Четврти разред – Тара

ЕКСКУРЗИЈА ПЕТАКА
Живахни, весели, бучни и насмејани
ишли су стазама историје. Обишли су
места везана за чувену српску краљевску
породицу Карађорђевић-цркву Св.Ђорђа
Опленцу, кућу краља Петра и Тополу,
али им се највише свидело у пећини
Рисовача, недалеко од Аранђеловца.
Други разред – Златибор

3/5 – Врачка бања

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“

НЕЗАБОРАВНА АТМОСФЕРА
„Једва смо чекали да кренемо на то
узбудљиво и незаборавно путовање.
Обрадовало нас је лепо сунчано време, а
то је био и повод да се фантастично
забавимо. Ни у једном тренутку нам није
било досадно, јер смо се заиста сложно
потрудили
да
атмосфера
буде
незаборавна. Хотел, смештај..све је било
супер и то је учинило да сви понесемо
дивне утиске са екскурзије.“
Ема Миленковић 6/2
УЖИВАЊЕ
Сирогојно, Тара, Златибор, Мокра
Гора... само су нека од места које је `99.
годиште посетило. Ни лоше време није
спречило ову генерацију да ужива у својој
последњој екскурзији - од невероватних
предела Таре до музеја на отвореном у
Сирогојну, преко манастирских двери до
хотела „ Дрина“. Журке су се одвијале до
касних сати, а наши гласови орили су се
улицама града.
Склопљена су нова пријатељства, а
стара учвршћена. Створене су нове
љубави. Песме певане у аутобусу, домунђавања шапатом, мале тајне, све је то
само наше и остаће само са нама, у нашим
сећањима.
Једно је сигурно, ову екскурзију никад
нећемо заборавити!
Катарина Петровић 8/2

Пети разред – Опленац

Шести разред - Палић

Екскурзије
наставника
Борско језеро и
Петроварадин
Седми разред – Мокра гора
Осми разред

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“

23

C
M
Y
K

Postignu}a u~enika na takmi~ewima u {kolskoj 2013/14. godini
Р Е П У БЛ И Ч К А ТА К М И Ч Е Њ А
ФИЗИКА

VI разред
Станко Бугарчић 6/6

МАТЕМАТИКА

VI разред
Станко Бугарчић 6/6
VIII разред
Андреј Гобељић 8/4

пласман
2.
пласман
похвала
пласман
похвала

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА

VII разред
Сара Станојевић 7/1

пласман
3.

предметни наставник
Гордана Мајевић

предметни наставник
Радмила Божић
предметни наставник
Бранко Трифуновић
предметни наставник
Марина Луковић

КЊИЖЕВНА
ОЛИМПИЈАДА

У суботу, 10.5.2014. кренули смо
пут Сремских Карловаца на
републичко такмичење „Књижевна
олимпијада“. Упркос великој
тензији које смо осећале Ива, Сара
и ја у ишчекивању резултата, дивно
смо се провеле. Наставница Марина Стојановић потрудила се да што
опуштеније и лепше проведемо слободно време. Прошетале смо се градом, пиле воду са чувене карловачке
чесме, отишле до видиковца одакле
се пружао поглед на панораму града.
Све је брзо прошло, а оствариле
смо и добар резултат - треће, четврто
и пето место.
Катарина Петровић,8/2
ГЕОГРАФИЈА
На републичком такмичењу из географије у Пожаревцу нашу школу су
представљали Ераковић Мила 8/3 и Станојевић Сара 7/1.

О П Ш Т И Н С К А ТА К М И Ч Е Њ А
МАТЕМАТИКА

III разред
Бојан Спасић
Василије Дабић
Никола Ковачевић
Павле Тaшовски
Ивана Јовановић
Исодора Благојевић
Владимир Јоцић
Страхиња Павишић

пласман
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.

предметни наставник
Мара Новаковић
Љиљана Главоњић
Предраг Шућур
Душанка Радовић
Љиљана Праизовић
Наташа Чолић
Наташа Чолић
Мара Новаковић

НАЈБОЉИ МАТЕМАТИЧАРИ

Нашу школу је 25.4.2014. године посетила екипа
РТС-а! Повод је био изузетно значајан-шесторо
ученика пласирало се на републичко такмичење из
математике!
Прилику да кажу нешто о себи
имали су Станко Бугарчић, Петар
Ковачевић, Теодора Петковић, Маша
Зелић, Лазар Мићуновић и Андреј
Гобељић. Новинарку националне
телевизије занимало је одакле љубав
према математици, кад су је ђаци
спознали, како се постижу тако
велики резултати и колико треба
Станко
Бугарчић вежбати да би се успело.
Наставница Рада Божић истакла је да је тајна у
озбиљном, континуираном раду, редовним додатним
наставама и добром избору литературе. Ученике
треба подстицати и усмеравати кад се препозна
таленат и жеља за радом.
Бранко Трифуновић је рекао да можемо да се
похвалимо и у екипним резултатима. Он већ годинама
води ђаке на Математичку олимпијаду коју организује
Математичко друштво „ Архимедес“. Прошле године
ученици су освојили друго место на републичком
нивоу, а годинама уназад увек су пласирани међу
првих пет екипа.
Мирослав Башић
Андра Поњавић
IV разред
Ђорђе Карановић
Реља Петковић
Анђела Миланковић
V разред
Милош Милићев 5/2
Мина Милићев 5/2
VI разред
Станко Бугарчић 6/6
Петар Ковачевић 6/6
Теодора Петковић
Митар Мићевић 6/6
Ивана Тешовић 6/4
VII разред
Маша Зелић 7/4
Лазар Мићуновић 7/6
Тамара Вучетић 7/6
VIII разред
Андреј Гобељић 8/4
Ђорђе Дикић 8/4

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

Мара Новаковић
Наташа Чолић
предметни наставник
Драгана Новаковић
Драгана Новаковић
Драгана Кмезић
предметни наставник
Бранко Трифуновћ
Бранко Трифуновић
предметни наставник
Радмила Божић
Радмила Божић
Јована Војиновић
Радмила Божић
Јована Војиновић
предметни наставник
Радмила Божић
Радмила Божић
Радмила Божић
предметни наставник
Бранко Трифуновић
Бранко Трифуновић

ДРЖАВНА
МАТЕМАТИЧКА
ОЛИМПИЈАДА
Екипно и појединачно
такмичење одржано је
25. маја 2014. у Београду и постигнути су
следећи резултати:
Карановић Ђорђе - IV
разред - I место
Милићев Милош - V
разред - I место ( маскимални број бодова )
Бугарчић Станко VI разред - III место
Зелић Маша - VII разред - III место
Мијалковић Татјана VIII разред - учешће
Вођа екипе и ментор Бранко Трифуновић. Екипа
је заузела високо II место у републици, а од I
места дели је само 4 бода, па се може рећи да смо
најбољи у Србији. Првоплсирани су добили бесплатну летњу школу математике на Тари или
Сребрном језеру. Школа добија награду у књигама, а наставник признање.
Б. Трифуновић
БИОЛОГИЈА

V разред
Теодора Ћопић
Милош Миловановић
Александар Илић 5/4
Јован Ивановић
Теодора Станковић 5/2
Милош Гавриловић 5/6
Сара Поповић 5/7
VI разред
Ксенија Марковић 6/6
Јован Антић 6/7
Милица Перић 6/6
Теодора Стевановић 6/6
Нина Живковић 6/2
Анђела Зафироски 6/1
VII разред
Зелић Марија 7/4
Станојевић Сара 7/1
Глоговац Милица 7/3
Тривковић Никола 7/2
Маленовић Михаило 7/5
Ђоровић Тијана 7/4
Костић Петар 7/5
VIII разред
Огњен Димитријевић 8/3
Нера Давидовић 8/1
Маша Марковић 8/3
Катарина Аџић 8/2
Емилија Петровић 8/5
Нина Ковачевић 8/5

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

VIII разред
Бојан Барџић 8/2
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пласман
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
пласман
1.
2.
3.
3.
3.
3.
пласман
1.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
пласман
1.
1.
2.
3.
3.
3.

предметни наставник
Марија Ршумовић
Марија Ршумовић
Александра Микић
Марија Ршумовић
Александра Микић
Александра Микић
Марија Ршумовић
предметни наставник
Н. Крстонијевић Живановић
Н. Крстонијевић Живановић
Н. Крстонијевић Живановић
Н. Крстонијевић Живановић
Александра Микић
Марија Ршумовић
предметни наставник
Александра Микић
Марија Ршумовић
Марија Ршумовић
Александра Микић
Марија Ршумовић
Александра Микић
Марија Ршумовић
предметни наставник
Н. Крстонијевић Живановић
Н. Крстонијевић Живановић
Н. Крстонијевић Живановић
Н. Крстонијевић Живановић
Н. Крстонијевић Живановић
Н. Крстонијевић Живановић

пласман
3.

предметни наставник
Д. Аврамовић

Филип Ћопић 8/1
Ивана Рашета
Татјана Мијалковић 8/4
Јован Марлот 8/2

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

VIII разред
Мара Каракушевић 8/1
Ђорђе Дикић 8/4
Тамара Филиповић 8/2

ИСТОРИЈА

V разред
Милош Милићев 5/2
VI разред
Јован Антић 6/7
Анђела Зафироски 6/1
VIII разред
Матеја Билић8/2
Иван Ливаић 8/5
Сава Карановић 8/4

ГЕОГРАФИЈА

VII разред
Станојевић Сара 7/1
Зец Матија 7/2

3.
3.
3.

Д. Аврамовић
Д. Аврамовић

пласман
1.
2.
3.

предметни наставник
Јадранка Шаренац
Дејан Јанковић
Дејан Јанковић

пласман
2.
пласман
3.
3.
пласман
3
3.
3.

предметни наставник
В. Јовановић Санковић
предметни наставник
Милан Сретић
Љубица Спасић
предметни наставник
Милан Сретић
Љубица Спасић
Милан Сретић

пласман
2.
3.

предметни наставник
М. Белопавловић
Г. Тодосијевић

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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VIII разред
Ераковић Мила 8/3
Ковачевић Марта 8/1
Лончаревић Анастасија 8/1
Бакралчић Филип 8/5
Штрбац Мирослав 8/5
Ћирић Филип 8/6

ФИЗИКА

VI разред
Теодора Петковић 6/7
Немања Тодоровић 6/3
Петар Ковачевић 6/6
Станко Бугарчић 6/6
VII разред
Марија Зелић 7/4
VIII разред
Ђорђе Дикић 8/4

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

предметни наставник
М. Белопавловић
М. Белопавловић
М. Белопавловић
М. Белопавловић
М. Белопавловић
А. Николић
предметни наставник
Ана Марјановић
Ана Марјановић
Гордана Мајевић
Гордана Мајевић
предметни наставник
Ана Марјановић
предметни наставник
Ана МарјановићХ

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА

VII разред
Сара Станојевић 7/1
Лена Јовановић
Ива Марковић 7/6
VIII разред
Катарина Петровић 8/2
Сара Пурешевић 8/6

СРПСКИ

V разред
Милош Милићев 5/2
Мaша Филиповић
Ана Палошевић 5/6
Ива Вељовић 5/1
Мина Игњатовић 5/1
Александар Илић 5/4
Катарина Бањац 5/6

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

предметни наставник
Марина Луковић
Марина Стојановић
Марина Стојановић
предметни наставник
Мира Гобељић
Марина Стојановић
предметни наставник
М. Гобељић
М. Луковић
Б. Црноглавац
М.Луковић
М. Луковић
Б. Црноглавац
Б. Црноглавац

СРПСКИ ЈЕЗИК

Општинско такмичење из српског језика и
ове године организовано је у нашој школи. Такмичење је прошло у одличној и радној атмосфери,
све је текло по унапред одређеној сатници. Колеге
и ученици понели су лепе и пријатне утиске из
наше школе. Све похвале организацији и организатора овог такмичења и награђеним ученицима.
Марина Стојановић
ХЕМИЈА

VII разред
Лазар Мићуновић 7/6
Вишња Јовановић 7/6
Гордана Ничић 7/6
Никола Милошевић 7/1
Лука Крстић 7/2
Сара Станојевић 7/1
Тамара Вучетић 7/6
Милица Глоговац 7/3
Сара Брекић 7/3
VIII разред
Ђорђе Дикић 8/4

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

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

предметни наставник
Р. Тодоровић
Р. Тодоровић
Р. Тодоровић
М. Луковић
предметни наставник
М. Стојановић
М. Стојановић
предметни наставник
М. Стојановић
Б. Црноглавац

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
(ПРОГРАМИРАЊЕ)

VIII разред
Андреј Гобељић 8/4
Растко Миочиновић 8/6
Стефан Клашић 8/3

пласман
1.
1.
3.

предметни наставник
Милутин Јовановић
Милутин Јовановић
Милутин Јовановић

ЛИКОВНО (конкурс „Крв живот значи“)

I - IV разред
Вук Булајић 3/5
Марта Поповић. 4/3
V - VIII разред
Софија Царевић 5/2

пласман
1.
3
пласман
1.

предметни наставник
Љиљана Главоњић
Милица Квргић
предметни наставник
Славица Тодорић

Најбоља карикатура „Мали Пјер“
Филип Бакрачлић, 8/5

пласман
3.

предметни наставник
Славица Тодорић

Ликовни рад на тему „Сунчана јесен живота“
Емилија Рашета, 5/7

пласман
1.

предметни наставник
Славица Тодорић

предметни наставник
Снежана Јоцић
Снежана Јоцић.
Снежана Јоцић
Лидија Ковачевић
Снежана Јоцић
Лидија Ковачевић
Снежана Јоцић
Лидија Ковачевић
Лидија Ковачевић
предметни наставник
Лидија Ковачевић

ЛЕТЊА ШКОЛА МОДЕЛАРСТВА У БЕОГРАДУ
Аеро-клуб „Савски првенац“ у сарадњи са Ваздухопловним савезом Србије и уз велику подршку и помоћ
Ваздухопловног савеза Београда и Центра за ваздухопловно моделарство, организовао је и извео основни курс
из ваздухопловног и ракетног моделарства у нашој школи
за ученике од 5. до 8. разреда основних школа са општине
Чукарица. Прва класа ученика „Летње
школе моделарства“ са изузетним успехом
завршила је курс и своје новостечено знање
и вештине доказала на клупском такмичењу.
Наставу и обуку извели су искусни инструктори ваздухопловног и ракетног моделарства Ваздухопловног савеза Београда
Алекса Кука Зоран Гргур и Бошко Цветковић.
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VI разред
Јана Петровић 6/1
Марија Ђикановић 6/1
Анђела Зафироски 6/1
Кристина Копривица 6/3
VII разред
Марија Зелић 7/4
Сара Цвијовић 7/6
VIII разред
Ирина Јеличић 8/6
Марија Шћекић 8/4
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

VIII разред
Филип Ћопић 8/1

пласман
3.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

VIII разред
Мара Каракушевић 8/1

ИСТОРИЈА

V разред
Милош Милићев 5/2
VI разред
Анђела Зафироски 6/1
VIII разред
Иван Ливаић 8/5

БИОЛОГИЈА

V разред
Теодора Ћопић 5/3
Марко Миловановић 5/3
VI разред
Ксенија Мирковић 6/6
Јован Антић 6/7
VII разред
Марија Зелић 7/4
Сара Станојевић 7/1
Милица Глоговац 7/3
VIII разред
Нера Давидовић 8/1
Маша Марковић 8/3
Огњен Димитријевић 8/3

ФИЗИКА

VI разред
Станко Бугарчић 6/6
Теодора Петковић 6/7
Немања Тодоровић 6/3
VII разред
Марија Зелић 7/4

предметни наставник
Ивана Рашета

пласман
3.

предметни наставник
Јадранка Шаренац

пласман
1.
пласман
2.
пласман
3.

предметни наставник
В. Јовановић Станковић
предметни наставник
Љубица Спасић
предметни наставник
Љубица Спасић

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

предметни наставник
Марија Ршумовић
Марија Ршумовић
предметни наставник
Нина Крстонијевић
Нина Крстонијевић
предметни наставник
Александра Микић
Марија Ршумовић
Марија Ршумовић
предметни наставник
Нина Крстонијевић
Нина Крстонијевић
Нина Крстонијевић

пласман
2.
3.
3.
пласман
2.

предметни наставник
Гордана Мајевић
Ана Марјановић
Ана Марјановић
предметни наставник
Ана Марјановић

ХЕМИЈА

Ученици 7/6 и 7/2 на градском такмичењу показали су изванредан успех
освојивши 66, 62 и 58 поена од максималних 70 (Лазар Мићуновић, Гордана Ничић, Тамара Вучковић, Лука Крстић). Због малог броја места за
практичан рад нису прошли, али треба их похвалити.
Ученик, Ђорђе Дикић из 8/4, учествовао је на републичком такмичењу.

Г РА Д С К А Т А К М И Ч Е Њ А
МАТЕМАТИКА

IV разред
Анђела Миланковић
Реља Петковић
Ђорђе Карановић
V разред
Милош Милићев 5/2
Мина Милићев 5/2
VI разред
Станко Бугарчић 6/6
Петар Ковачевић 6/6
Теодора Петковић 6/7
VII разред
Лазар Мићуновић 7/6
Маша Зелић 7/4
VIII разред
Андреј Гобељић 8/4

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

предметни наставник
Драгана Кмезић
Драгана Новаковић
Драгана Новаковић
предметни наставник
Бранко Трифуновић
Бранко Трифуновић
предметни наставник
Радмила Божић
Радмила Божић
Јована Војиновић
предметни наставник
Радмила Божић
Радмила Божић
предметни наставник
Бранко Трифуновић

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА

VII разред
Лена Јовановић 7/6
Сара Станојевић 7/1
VIII разред
Ива Марковић 7/6
Катарина Петровић 8/2

пласман
3.
2.
пласман
2.
1.

предметни наставник
Марина Стојановић
Марина Луковић
предметни наставник
Марина Стојановић
Мирјана Гобељић
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СРПСКИ

V разред
Милош Милићев 5/2
VII разред
Марија Зелић 7/4

ИНФОРМАТИКА

VIII разред
Андреј Гобељић 8/4

ГЕОРАФИЈА

VIII разред
Ераковић Мила 8/3
Станојевић Сара 7/1

пласман
2.
пласман
2.

предметни наставник
Мирјана Гобељић
предметни наставник
Марина Стојановић

пласман
1.

предметни наставник
Милутин Јовановић

пласман
2.
2.

предметни наставник
М. Белопавловић
М. Белопавловић

Ликовни конкурс (градско такмичење )
Софија Царевић 5/2

пласман
1.

предметни наставник
Славица Тодорић

појединачно 7. и 8. разред, штафета 1. место на општинском такмичењу, В. Попов и В. Јовановић

Гимнастика

1. до 4. разред девојчице
3. место на градском такмичењу екипно
5. до 6. разред девојчице
3. место на градском такмичењу екипно
7. до 8. разред девојчице
2. место на градском такмичењу појединачно, учешће на републичком/регионалном, В. Попов

Тесла Инфо Куп
Матија Зец 7/2
Милош Аруновић 7/2

Ликовни конкурс „Сунчана јесен живота“
Емилија Рашета 5/7

пласман
1.

предметни наставник

Квиз „Шта знаш о Црвеном крсту“?

Стефан Дабовић 4/7, Новак Станић 4/7, Јована Младеновић 4/4 и Михајло Радивојша 4/4 2. на општини

ЗЛАТНА СИРЕНА
4. категорија

староградска соло
Софија Мандић 8/1
класика дует
Мила Ераковић 8/3
Нера Давидовић 8/1

3. категорија

класика
Дина Стојковић 5/3
страна народно
Теодора Качавенда 5/1
народна
Анастасија Новаковић 5/4
староградска
Ања Вулић 5/1
забавна (поп)
Уна Грзунов 5/5
дует
Маша Љекочевић 5/3
Маша Свилар 5/3

пласман
1
пласман
1
1

предметни наставник
Гордана Милин
предметни наставник
Гордана Милин
Гордана Милин

пласман
2.
пласман
2.
пласман
3.
пласман
2.
пласман
2.
пласман
2
2

предметни наставник
Гордана Милин
предметни наставник
Гордана Милин
предметни наставник
Станковић Слободан
предметни наставник
Гордана Милин
предметни наставник
Гордана Милин
предметни наставник
Гордана Милин
Гордана Милин

4. категорија

класика
пласман
предметни наставник
Мила Ераковић 8/3
2.
Гордана Милин
забавна (поп)
пласман
предметни наставник
Јована Ђукић 8/3
2.
Гордана Милин
(инструментална пратња: Ђорђе Маринков 6/5, Димитрије Лазић
7/3, Грегор Стојковић 8/5, Михајло Гојковић 8/4)
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Пливање
пласман
плас. на републ.
плас. на републ.
(похвала)

предметни наставник
А. Божић
А. Божић

ФИЗИЧКО
Кошарка

девојчице: 7. и 8. разред – II место, на општинском такмичењу
5. и 6. разред – III место, на општинском такмичењу; В. Попов и В. Јовановић
дечаци: 5. и 6. разред – III место на општинском такмичењу
7. и 8. разред – II место на општинском такмичењу; Т. Стевановић

Мали фудбал

девојчице: 7. и 8. разред – I место на општинском такмичењу, учествовале на градском такмичењу; В. Попов и В. Јовановић
дечаци: 7.и 8. разред – II место на општинском такмичењу; Милија Бугарчић

Одбојка

девојчице: 7. и 8. разред – I место на општинском такмичењу, учешће
на градском такмичењу; В. Попов и В. Јовановић
дечаци: 7. и 8. разред – место на општинском такмичењу; Милија Бугарчић

Рукомет

девојчице: 7. и 8. разред – II место на општинском такмичењу
5.и 6. разред – III место на општинском такмичењу; В.Попов и В. Јовановић
дечаци: 5. и 6. разред – II место на општинском такмичењу; Н. Чворовић

Атлетика

Такмичење основнох школа у атлетици у организацији ГО Чукарица и
АОК Кошутњак одржано је 28. септембра 2013. у Кошутњаку.
Ученици у категорији четвртих разреда такмичили су се у три дисциплине: СКОК У ДАЉ, ТРКА НА 60m и ТРКА НА 300m. Најуспешнији такмичари добили су медаље, а три првопласиране школе пехаре. Награде
најбољима уручио је председник ГО Чукарице, Зоран Гајић.
Резултати:
300 m девојчице
Катарина Пајдаковић 1. место
Ана Миленковић 3. место
300 m дечаци
Марко Травица 2. место

Цветковић Марија 7/1, 2. место на градском такмичењу

Скок у даљ девојчице
Катарина Пајдаковић 1. место
Скок у даљ дечаци
Страхиња Рабреновић 1. место
Лука Краљевски 2. место
60 m девојчице
Катарина Пајдаковић 1. место
Ана Миленковић 2. место
60 m дечаци
Марко Травица 1. место
Укупни победник атлетског такмичења у наведим дисциплинама у категорији од 4. до 8. разреда је ОШ „Уједињене нације“
5. и 6. разред – општинско такмичење
Анђела Васић 6/7
100 м
2. место
Јелена Мирчић 6/2
300 м
1. место
Ирена Пешељ 6/2
600 м
2. место
Љубица Брековић 6/1
бацање кугле
1. место
Теодора Сајловић 6/6
скок у даљ
3. место
Екипно 1. место на општинском такмичењу.
5. и 6. – градско такмичење
Јелена Мирчић 6/2
300 м
2. место
Љубица Брековић 6/1
бацање кугле
1. место
Екипно 1. место на градском такмичењу.
7. и 8. – општинско такмичење
Ангела Илић-Ронцели
100 м
1. место
Милица Чеперковић
300 м
1. место
Ана Миленковић
600 м
3. место
Тара Јакшић
бацање кугле
2. место
Милица Кољанчић
скок у даљ
Наташа Ђорђевић-Катарина Пекурар-Милица Кољанчић-Ангела ИлићРонцели – штафета 1. место
Екипно 1. место на општинском такмичењу.
7. и 8. – градско такмичење
Ангела Илић-Ронцели
100м
2. место
7. и 8. дечаци
2. место на општинском такмичењу екипно, В. Попов и В. Јовановић

Александар Радовић (8/3)
првак је Србије у
теквондоу у својој
категорији, а освојио је и
друго место на
Балканском првенству.

„Кенгур без граница“

I разред
пласман
Ђорђе Грбић 1/4
3.
Први разред има 6 похвала.
Други разред има 8 похвала.
Трећи разред има 3 похвале.
Четврти разред има 2 похвале.
Пети разред има 3 похвале.
VI разред
пласман
Станко Бугарчић
3.
Марија Ђукановић
3.
Седми разред има 1 похвалу.
Осми разред има 1 похвалу.

Теодора Ћопић 5/3
првакиња Србије у
џудоу и освојила
прво место на
Светском
такмичењу.

предметни наставник
Ивана Васиљевић

предметни наставник
Радмила Божић
Мирјана Ристић

ДОДЕЛА ГОДИШЊИХ НАГРАДА
Већ пету годину заредом, Општина Чукарица награђује најуспешније ученике и професоре који су остварили врхунске резултате
на републичким такмичењима у организацији Министарства просвете
у току школске 2012/2013. године. У свечаној сали Општине окупило
се седамдесетак вредних и талентованих ђака заједно са својим
поносним родитељима и професорима. Поклон ваучери обезбеђени
су у сарадњи са WinWin-ом, продавницом техничке робе.
Ове године наша школа имала је четворо представника: Валентина
Њаради( математика и физика), Тамара Поњaвић (физика), Андреј
Гобељић (физика), Маја Ратковић (енглески језик). Награђени
професори су: Мира Ристић, Гоца Мајевић, Ана Марјановић и
Мирjaна Крсмановић.

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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UGLEDNI ^AS – BAJKE, ANDERSEN
Учитељица Тања Пешић са својим одељењем 3/1 још једном је показала своју оригиналност и креативност сјајном глумом, костимима,
одличним текстовима, музиком и постигла ефекат уживљавања у свет фантастичног.
Изузетна весела атмосфера употпунила је
чаролију Андерсенових бајки. Спој емоција, талената, знања, ведрог духа са порукама које ће
децу носити кроз живот.
Родитељима и колегама измамили су осмехе
и уздахе и показали дивну страну учитељског
позива.

Јumping clay, моделовање фигура
од глине у боји - Весна Ристић, 2/4

Фразеологизми и карикатуре - Славица
Тодорић и Мирјана Гобељић, 5/2

Драгана Морача час грађанског,
Конвенција о правима детета, 4/2
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3/1

Угледни час музичко Зорица Пјешчић, 2/7
- С оне стране Дунава

Угледни час Љубица Спасић –
Држава српских деспота

КРЕАТИВНА НАСТАВА

КРЕАТИВНА НАСТАВА
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Еко час - Душанка Бугариновић, 2/3
Сакупљамо старе и нове речи,
српски језик у корелацији са
музичким васпитањем Марина
Стојановић и Слободан
Станковић 8/6

Енглески језик - Ивана Рашета, 4/1

Ликовно - Рам за слику, Љиљана Главоњић, 3/5

Лидија Ковачевић - Вода, извор живота, 7/3
8/1

Сања Сворцан јавни час за родитеље

Маријана Белопавловић и Гоца Милин - Угледни час

Милуника Јеверичић – Питагора, 5/7

Рада Божић угледни час, 6/6
– Појам површине, једнакост фигура

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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U^EWE UZ DRU@EWE
Ученици наше школе од 1. до 4. разреда учествовали су у креативним радионицама у СРЦ Пионирски град.
Такмичили су се у разним спортским и еколошким радионицама са ученицима пет основних школа
из Београда. Тако су уживали у дружењу и игри.
Учитељица 3/3 Душанка Радовић водила је децу.

КРЕАТИВНА НАСТАВА

НОВОГОДИШЊИ
ВАШАР
Угледни час Сања Сворцан 1/1 азбука

Ивана Васиљевић, коплексни метод - Поврће 1/4

1/1

KO JE KRIV
ZA JEDINICU?
Када ученик добије јединицу из математике, често је
„крив“ наставник или друг, другарица, мама, тата, баба, деда...
А ко је заиста крив, показали су
ученици драмске секције
трећака „Чин“. Пред бројном
публиком својих вршњака родитеља и наставника представили су се у најбољем светлу.
Осим кривца за јединицу открили смо невероватан дар за
глуму чланова ове групе.
Н. Чолић

Летњи камп

2/4

„NAJRASPEVANIJA
ODEQEWSKA ZAJEDNICA“

1/3

Ученици 3/2 освојили су 11. фебруара 1. место на
школском такмичењу „Најраспеванија одељењска заједница“, а освојеним првим местом на општинском такмичењу
23. фебруара, пласирали су се на градско такмичење.
Представили су се народном и дечјом песмом. Музичка
пратња Бојан Спасић, диригент Мила Крстајић, учитељица
Мара Новаковић.
Одбојка - Наставници са осмацима

Биљана Мунишић 4/1, Градивне именице

S TRADICIJOM U BUDU]NOST

Често смо чули на часовима народне традиције да је
она душа народа, да је огледало које чува непоновљивост
и јединственост. Сазнали смо о многим занатима који
изумиру. Пожелели смо да се опробамо у једном од њих.
Уз помоћ родитеља који су нам направили рамове и
свесрдну помоћ бака, које су својим искуством притекле
у помоћ, наше мале руке провлачиле су вешто нити и
стварале лепе шаре ћилима.
Тања Пешић
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LEPO JE BITI IZVI\A^

Савез извиђача општине Чукарица, у циљу промоције извиђачке организације организовао је 27. октобра на Кошутњаку скуп на коме су се ученици 2. и
3. разреда упознали са делом програма који се спроводи у извиђачкој организацији. Учесници су се
практично упознали са извиђачким песмама, играма,
постављањем шатора, оријентацијом, путним знацима и везивањем чворова. Са ученицима су биле
учитељице Љиљана Праизовић и Душанка Бугариновић које у нашој школи воде извиђачку секцију, а учествовала је и учитељица Јована Асиповић.
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HUMANOST U UMETNOSTI
СОФИЈА ЦАРЕВИЋ (5/2), пробуђени уметник, стасао да закорачи
на бојиште за креирање лепше стварности. Младост своју храни плодовима
ликовности, тражећи смисао постојања
у лепоти призора око нас.
Љубављу своје душе, она креира
нову љубав, окупану блиставом јас-

ноћом боја, облика, текстуре, валера,
ритмичности линија. Разиграни ковитлац дечје маште преплиће стварно
и имагинарно.
Само напред, пробуђени уметниче,
досегни небо и утисни у њега свој
печат пурпурних освитања.
Славица Тодорић

HUMANITARNA AKCIJA
Током фебруара и марта 2014.године ученици су на часовима домаћинства
израђивали честитке, правили колаче и накит који су затим продавали у холу
школе. Продаја је наменски организована како би се прикупио новац за
помоћ оболелој деци. У изради рукотворина и њиховој продаји учествовали
су првенствено ученици 7/6 који похађају наставу домаћинства .Својим
идејама, радом и залагањем истакли су се следећи ученици:
Петровић Кристина, Јанковић Урош, Марковић Тијана, Марковић Ива,
Стевановић Митра и Ћирић Анђелија (7/2).
Не тако малу помоћ пружили су им и млађи другари ученици одељења
5/4. Током акције прикупљано је 5030,00 динара а новац је уплаћен на жиро
рачун Петра Пантића, тромесечне бебе која пати од тешког облика оштећења
мозга.
Александра Микић

Ученици верске наставе
и грађанског васпитања су
у периоду од 1. до 9. априла
учествовали у хуманитарној
акцији прикупљања васкршњих пакетића за ученике
основних школа са Косова
и Метохије под називом
''Дар од срца''. Са великим
интересовањем и жељом да
усреће своје вршњаке, наши
ђаци су прикупљали школски прибор, играчке и гардеробу. Пред Васкрс, сто
двадесет од срца прикупљених и лепо упакованих
пакетића са хришћанским
порукама и честиткама из
наше школе послати су у
српске школе на Косову.
Истовемено, прикупљена је
и одећа, обућа и играчке за
децу из београдских свратишта.
Тања Радановић

ПОМОЋ НАЂИ
За Нађу Новаковић,
ученицу Основне школе
„Иво Андрић“ сакупљено
је око 90.000 динара за операцију коштане сржи.

ЦРВЕНИ КРСТ
Ученици млађих разреда учествовали су у
„Трци за срећније детињство“ – скупљено је 6.000
динара за помоћ болесној и
социјално угроженој деци.

SOLIDARNOST NA DELU KAD JE NAJPOTREBNIJA
Често смо сведоци ситуација које нисмо желели и на
које не можемо утицати. Једна од њих задесила је и нашу
земљу и донела катастрофу.
То позно пролећно јутро пробудила сам се надајући
се лепом и сунчаном дану. Али, када сам погледала кроз
прозор све је било другачије. Киша је падала и муњевито
се сливала низ лица тужних прозора. Облаци су тога дана
били сиви, тмурни и тешки.
Сутрадан, чула сам грозне вести. Многи градови су
поплављени. Најтеже последице претрпео је Обреновац.
Када су се емитовале слике на телевизији видели су се
само кровови кућа. Многа имања, њиве, куће, школе,
фирме, све је поплављено. А што је најгоре од свега све

се десило док су људи спавали. Кише су лиле. Божје сузе
односиле су животе људи.
Једина светла тачка били су волонтери и јединство
нашег народа. Први пут смо око нечега били сложни и
јединствени. Исто смо мислили, радили и исто говорили.
Велики број славних личности, спортиста, глумаца, играча,
компанија, хуманитарних организација и грађана се
одазвало позиву „Помоћ за Србију“.
У овим трагичним тренуцима моје срце брже куца јер
знам да има наде, жеље и воље за боље сутра. Ја волим
своју земљу ма колико она била сиромашна, јер у њој
живи много добрих људи спремних да помогну у свакој
ситуацији.
Воштић Јована 4/3
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ПЛАВИ ЧУПЕРАК

ДАР ОД СРЦА

ТАЛЕНТИ

ХУМАНОСТ

C
M
Y
K

(престилизована песма
Мирослава Антића)
Некоме коса стоји испред носа
Неком на лицу, неком са стране
Неком чуперак украде поглед
Неко због њега на тесту омане.

Прву самосталну ликовну изложбу ове
школске године имала је ученица САРА
СТАНОЈЕВИЋ 7/1 која се бави и
писањем поезије.
СИМЕОН
КАРАНОВИЋ 7/2
освојио је прво
место на ликовном
конкурсу поводом
прославе
Светог Саве.
Ликовна изложба
ЕМИЛИЕ
ЈЕЛИСАВЧИЋ (8/4)
ИСИДОРА ГОТОВЧЕВИЋ
Ученица Музичке школе
„Ватрослав Лисински“ у класи Софије Младеновић.
Остварила је значајне резултате како републичког, тако
и међународног ранга. Добитник је и награде „Мали
виртуоз“ за 2006.
годину. На четвртом отвореном
такмичењу „Бинички“, одржаном фебруара ове
године, освојила је
прво место у категорији ученика
шестог разреда
музичких школа.

И реци брици када те шиша
Нека не дира чуперак плави
Колико буде фалио теби
Недостаје и мојој глави.
Кад једном косе чуперак туђе
У твоју главу одједном уђе
Неће ни теби бити свеједно
Нечије име биће ти вредно.
Измешаш тада све што си знала
И као када си била мала
Место да права постанеш дама
Ти само мислиш: „Помози, мама!“
А мама ту је за све што треба
Свом чеду даће љубав до неба
Ал за чуперак помоћи нема,
Мораћеш сама из свог проблема.
МАРИЈА ЛАЗАРЕВИЋ 7/4

МАРИЈА
АРАНЂЕЛОВИЋ 1/1,
вицешампион света у џез
балету и модерном плесу

ТАРА
ВЕЛИЧКОВИЋ
1/3 успешна
шахисткиња члан
шаховског клуба
„Видиковац“.
Почела је а се
такмичи већ са
четири године и
већ је освојила
бројне награде на
разним шаховским
турнирима. Сада је
власник четврте
категорије у шаху.

QUDI NA RADU

Радом човек гради себе, ствара
нове услове за добробит своје породице, а неки људи су остварили своје снове стварајући
дела на корист целог светa. Разноврсност људских
интересовања и занимања чине свет богатијим. Одабирам занимање певача духовне музике. Сава центар
је леп и пријатно осветљен. Сместили смо се и убрзо
затим је почео концерт. Сопран Дивне Љубојевић преплавио је дворану као талас топле воде. У миру смо
слушали песму, награђивали је аплаузом и радовали
се са осталим посетиоцима. На крају концерта отпевала
је „Оче наш“ и сви у сали су устали. Осетио сам снагу
молитве. Остао сам дирнут тим тренутком заувек. Недавно смо били у манастиру Ваведење на Литургији.
Певала је Дивна и „Мелоди“. Невероватна молитвена
атмосфера, за тренутак ми се чинило да лебдим. Миловати таквим гласом песму јединствен је дар. Мало
после тога чуо сам да моја мама поздравља стару

пријатељицу и трагом својих сећања
отишао сам на концерт. Слушати духовну музику у Сава центру, у кући и у цркви је различито искуство. Молитвено постојање узноси човека
изван простора и времена и умом потпуно обједини
постојање духа и тела. Видео сам Дивну док је стајала
у реду за нафору - једна сасвим обична жена. Видео
сам Дивну на сцени у свечаној хаљини, лепа, помало
уздржана дама. Неговати традицију духовног појања
је завештање за будуће генерације. Свако ко је чуо
појање хора „Мелоди“ осетио је лепоту тог начина
певања. Неки људи лече друге лековима, неки музиком,
неки лепом беседом, а неки јединственошћу свог
начина преношења знања. Био сам у прилици да
сретнем такве особе.
Ја бих волео да певам као Дивна, без трунке нечистоће
у гласу, савршено.
ВУЛИЋ ЛАЗАР 5/7
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ARGENTINSKI TANGO KOD NAS
Ученици одељења 1/4 и 2/6
закорачили су у свет аргентинског танга! Уз подршку учитеља
аргентинског танга Соње Живановић и Дарка Дожића, инструктора школе плеса „Tango
natural“ и својих учитељица

Иване Васиљевић и Наташе Ђунисијевић, ученици су добили
јединствену прилику да у
склопу плесне секције, први у
нашој земљи и региону - уче
овај надасве посебан плес. Радост, испуњеност, уживање, си-

гурност, боље држање, сигурније корачање... само су делићи
чаролије која је постала стварност за ученике ових одељења,
а учитељима потврда да филозофија танга не зна за границе у
годинама.

UVEK NA VISINI ZADATKA
Већ годинама у нашој школи ритмичку секцију
води наставница Верица Попов. Сва значајна дешавања у школи и све приредбе ове девојке оплемене својим шармом и игром која увек покрене и
изазове ерупцију одушевљења свих присутних у
публици. Увек очаравајуће кореографије пропрaћене су и прикладним костимима који доприносе и још већој плесној чаролији.

POSELO

Ове године организовано је шеснаесто
Посело Жарковчана (21.12.2013. године) у
сали МЗ “Старо Жарково“. Тема овогодишњег Посела „Рата се сећамо – мир
славимо“ изабрана је поводом обележавања 100-годишњице од почетка Првог
светског рата у којем су страдали многи
Жарковчани. Као и претходних година
школу су представљали оркестар школе
са групом певача под вођством наставнице
музичке културе Гордане Милин.

