


ОШ ,,Уједињене нације” налази се у насељу

Церак Виногради у Београду, Борова бр. 8. По-

чела је са радом 1985. године.

Зграда школе је модерно архитектонско

здање  са 14 учионица, 16 кабинета, кабинетом

за информатику, мултимедијалним учионицом,

библиотеком, свечаном салом, фискултурном

салом са трибинама, спортским теренима за ко-

шарку, рукомет, фудбал и одбојку и две учио-

нице продуженог боравка.

Школско двориште које се простире на око

2 хектара, чине добро осмишљене и лепо уре-

ђене зелене површине. У последњих неколико

година засађено је око две стотине нових сад-

ница, а на површинама испред учионица заса-

ђено је цвеће.

У овој школској години, школу похађа 1431

ученика, распоређених у 53 одељења Ове године

школа се по укупним резултатима постигнутим

на општинском такмичењу из свих предмета

налази на првом месту од шеснаест школа на

општини Чукарица. Запажена су прва места из

српској језика, математике, хемије и музичког

на општини, а посебно треба нагласити да је

школа постигла изузетне успехе на републичком

такмичењу из математике, физике и биологије.

У овом периоду велика пажња је била по-

свећена побољшању услова рада, унапређивању

и осавремењивању наставе и стручно педагош-

ком усавршавању наставника.

До ових резултата се дошло великим ангажо-

вањем свих структура запослених. Изграђен је

добар и компетентан наставнички колектив

који ће уз још нека мања побољшања, бити га-

ранција успешног рада и у будућности.

Дугогодишњи проблем прокишњавања

крова, готово неподношљива хладноћа у зим-

ском периоду, дотрајала столарија, дотрајао

учионички намештај, оштећени подови, руини-

рани мокри чворови наметнули су обавезу ди-

ректору школе да уз помоћ институција све

велике проблеме реши.

* У другом полугодишту ове школске године уг-

рађен је измењивач топлоте знатно већег капа-

цитета, па је проблем грејања, надам се,

коначно решен

* У седам учионица  и ходнику где су учионице

првог разреда постављен је нови ПВЦ под

укупне површине 150 м2   и спортски под у

свечаној сали површине 230 м2

* У учионицама првог разреда су замењени про-

зори и врата новом алуминијумском столаријом

* У наставничким кабинетима четвртог раз-

реда и кабинету наставника енглеског језика

направљени су плакари и постављен је ламинат

укупно површине од преко 50м2

* Купљено је 10 нових рачунара

* Изграђен је мини пич терен и рефлекторима

су осветљени спортски терени

* Општина Чукарица уз залагање председника

Школског одбора Дејана Савића изградила је

две стазе код фискултурне сале и стазу испред

првог тракта.

ЛЛииччннаа  ккааррттаа  шшккооллее

Реч директора школе Јанка Ћупине
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Кадровски услови
У школи је запослено 110 радника: 31

наставника у разредној настави, 53 на-

ставникa у предметној настави, 1 секре-

тар школе, 2 админисративно

-финансијска радника, 2 домара, 15 спре-

мачица, 2 сервирке, 4 стручна сарадника

(психолог, педагог, библиотекар, ме-

дијатекар ), помоћник директора и дирек-

тор.

Наставни кадар школе чини 56 настав-

ника са високом стручном спремом, а 28

са завршеном вишом школом.

Организација рада
Од ове школске године посебна пажња

се посвећује иновацији у настави – темат-

ском планирању, које је један од развојних

циљева предвиђен школским развојним

планом.

У школи се од првог разреда учи енг-

лески језик, од петог разреда француски

језик, изабрани спорт и изборни предмет

који бирају са листе четири понуђена (као

обавезне изборне предмете у петом, ше-

стом и седмом разреду). Обавезне изборне

предмете (грађанско васпитање и верску

наставу) ученици бирају у првом и петом

разреду и у обавези су да их изучавају до

краја текућег циклуса. Изабрани спорт  се

оцењује бројчаном оценом и улази у про-

сек. Изборни предмет се оцењује бројча-

ном оценом али не улази у просек. У

складу са просторним могућностима

школе изабрани спорт се реализује кроз

часове одбојке за девојчице и фудбал за

дечаке а групе се формирају на основу

бројног стања анкетираних ученика.

За избор обавезног изборног пред-

мета, за ученике петог и шестог разреда

анкетом су понуђени следеђи предмети;

информатика, свакодневни живот у про-

шлости, чувари природе и домаћинство,

а за ученике седмог разреда информатика,

свакодневни живот у прошлости, хор и

оркестар и домаћинство. 

У школи се посебна пажња посвећује

и ваннаставним активностима. Постоје 33

секције, 15 у млађим и 18 у старијим раз-

редима и њима је обухваћено око 550 уче-

ника. Највеће интересовање ученици

испољавају за спортским, а затим за кул-

турно - уметничким активностима.

Медијатека школе је посебно  место у коме се окупљају како

ученици тако и наставници. Опремљена је најсавременијим

аудио-визуелним средствима који подстичу ученике и на-

ставнике да на један креативан и занимљив начин прикажу

наставне садржаје. Врло често медијатека се користи и као

„мали биоскоп“ на чијем репертоару се налазе разни доку-

мантарни филмови. Не тако ретко гости медијатеке су и уче-

ници млађих разреда који се у овој „учионици“ навикавају

на један другачији начин рада са жељом да се мотивишу за

што креативнији рад. У њој се одржавају и угледни часови

као и разне презентације, семинари, радионице...

Последњих пет година у нашој школи постоји продужени

боравак за дацу млађих разреда. Продужени боравак је бес-

платан, а деца имају и организовани ручак. 

Школа има добре услове за рад боравка, а са децом раде

четири професора разредне наставе Драгана Албор,

Татјана Вујовић, Весна Остојић и Милица Љубенко. Рад са

децом у боравку спада у слободнију форму рада школе, али

тражи јако добру припремљаност наставника. Главни за-

даци су васпитање и чување деце, помагање у учењу и раду,

израда домаћих задатака, подстицање ученика на самоста-

лан рад и стицање радних навика, те такмичарског духа код

ученика, програмирање и реализација слободних активно-

сти, развијање здравих навика код деце и сарадња са роди-

тељима и колегама у настави. Флексибилна организација

времена пружа креативност у раду. Наставници су дужни

и да благовремено воде појединачну евиденцију о постиг-

нућу сваког ученика. 

ММееддиијјааттееккаа

Продужени
боравак



4 ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“

Црвени крст
Подмладак Црвеног крста са руководиоцем, профе-

сором француског језика Милевом Милићевић од

самог оснивања постиже бројне резултате. У овој го-

дини постигли су посебне резултате у Трци за срећније

детињство. На спортским теренима на Кошутњаку

3.10. 2009. год. одржана је најмасовнија рекреативно-

хуманитарна манифестација у којој су наши ученици

продајом учесничких картица сакупили 18.650,00 дин

намењених болесној деци и најсиромашнијим породи-

цама Чукарице. Наши ученици од првог до осмог раз-

реда учествовали су и на ликовно-литерарном

конкурсу „За сунчану јесен живота“ и „Крв живот

значи“. Ученица Марија Видаковић из 5-1 освојила је

треће место на општинском такмичењу са својим ли-

ковним радом на конкурсу „Крв живот значи“.

Одржан је и квиз „Шта знаш о црвеном крсту“на

нивоу општине Чукарица  у коме су ученици 4/1 раз-

реда наше школе и освојили друго место

Ученички парламент је законом

загарантована формална институ-

ција која ученицима омогућава де-

мократски начин удруживања ради

заступања интереса свих ученика у

школи, као и учешће ученика у до-

ношењу одлука које се њих непо-

средно тичу. Парламент чине по

два представника сваког одељења

седмог и осмог разреда.

У нашој школи ученички парла-

мент постоји и активно учествује у

раду од школске 2005/2006.го-

дине.Од оснивања до данас парла-

мент је иницирао, организовао и

реализовао бројне акције, мини

истраживања, трибине, промоцију

успешних ученика, журке...Споме-

нућемо само неке- помоћ малиша-

нима из Звечанске, помоћ особама

са инвалидитетом, помоћ болесним

другарима, акција «Тројком против

дроге»...

Ове школске године, као и пре-

тходних, Ученички парламент је

функционисао кроз редовне са-

станке и на основу унапред угово-

рених правила. Активности су

биле усмерене на унапређење по-

ложаја ученика кроз заштиту њи-

хових права и интереса, решавање

ученичких проблема, развијање

ученичких способности, организа-

цију ваннаставних активности (

обележавање значајних датума као

што су Дан борбе против сиде, Дан

планете земље, Светски дан непу-

шача; дискусија и дебата на теме

Заштита деце од злоупотребе на

интернету, Наркоманија; помоћ у

планирању и реализацији испра-

ћаја и матуре, такмичења Дани

игре...).

Крајем ове школске године пе-

торо наставника и шесторо уче-

ника ( шестог и седмог разреда)

прошли су тродневни семинар

«Оснаживање ученика кроз Уче-

нички парламент» на коме су

стекли и проширили теоријска и

практична сазнања о функциони-

сању истог.

Вештине и знања битна за доб-

рог парламентарца

- способност тимског рада

- особине и способност да се буде

добар вођа

- спремност на активно учешће

- коришћење аргумената и дебато-

вања

- могућност преговарања

- могућност посредовања

- прихватање туђих ставова, по-

штовање различитости

- спремност да се саслуша

Рад ученичког парламента

Клуб “Уједињене нације”
Пуних 24 годинe Клуб “Уједињене на-

ције” успешно ради као секција у оквиру

ваннаставних облика образовно- васпит-

ног рада. Клуб води професор географије

Гордана Јанковић.Чланови  клуба су уче-

ници од V-VIII разреда, заинтересовани да

упознају систем Организације УН, ци-

љеве и начела у повељи УН, науче нешто

више о процесима међузависности и не-

опходности сарадње људи, народа и

држава а све у духу мира, толеранције и

поштовања људских права. Неке од ак-

тивности Клуба су  учешће у обележавању

«Међународног дана мира»,Дана планете

Земље и акције продаје УНИЦЕФ че-

ститки током новогодишњих празника.
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Дан школе, 24. oктобар, обеле-

жиле су многобројне активности у

којима су учествовали и ученици

и наставници. Био је то спој

спорта, модерног плеса и мале

сцене. Одржано је такмичење на-

ставника и ученика у фудбалу и

одбојци где су се сви забављали а

разултат је остао у другом плану.

Млађи ученици су по одељењима

извели приредбе за ро-

дитеље и ученике. 

Драмска секција

одиграла је представу

„Шешир професора

Косте Вујића“, за чије је

потребе адаптиран исто-

имени роман Милована

Витезовића. Главну

улогу професора маест-

рално је тумачио ученик

Јован Радојковић 8-2, а ништа

мање занимљиви нису били ни

остали ликови Милорада Митро-

вића, Јаше Продановића, Јована

Цвијића и Мике Аласа које су

одиграли ученици Предраг Мијаи-

ловић 7-1, Ђорђе Пантић и Алекса

Глушчевић 8-6 и Никола Славов 8-

4. Треба истаћи и ученице Алек-

сандру Рашић 7-2 и Ивону

Пантелић 7-4 које су тумачиле

женске ликове. 

Као и сваке године посебан

печат приредби дала је Ритмичка

секција наставнице Верице

Попов, као и Музичка секција на-

ставнице Милин Гордане и Да-

ринке Красин. Велики труд

уложили су чланови Ликовне сек-

ције који су уз помоћ наставника

Предрага Милосављевића

осмислили сценографију. 

Подршку у организа-

цији целокупног догађаја,

који је одушевио све при-

сутне, пружили су настав-

ник музичке културе

Слободан Станковић и на-

ставнице српског језика

Марина Луковић и Ма-

рина Стојановић. 

Генерација првака  дочекана је на велика врата

наше школе. У фоајеу  школе украшеном стоти-

нама балона  дочекали су их звуци из познатих

цртаних филмова.

У учионицама су их чекали уџбеници и разни

поклони који су им припремили њихови учи-

тељи.У њихову част одржана је и  весела приредба

коју су будући петаци извели уз пуно плеса  Млађе

ритмичке групе. Прваке воде учитељи Душанка

Ђурић, Весна Алић, Стевица Попов, Ивана Васи-

љевић, Јелена Вучковић и Сања Сворцан Поповић.

На крају школске године то више нису мале

уплашене срне. Сада су ђаци пуни нових знања,

одважни да нове препреке савладају.

Свечано прослављен Дан школе

Дочек првака

Обука наставника и ученика
за израду школског сајта

У  октобру   и почетком новембра 2009.  у

школи је одржан вишедневни курс намењен

обуци наставника и ученика за  израду

школског сајта (un.znanje.info)

Применом новостечених знања школски

сајт је из дана у дан све богатији актуелним

садржајима о којем се стара уређивачки тим.
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Одржавањe часова верске

наставе у ОШ“Уједињене на-

ције“ је право задовољство јер

ученици са радошћу и љубављу

прихватају градиво. С обзиром

да се предмет оцењује описно,

једини мотив ученика  у

усвајању градива може бити

њихова  лична жеља и лична по-

треба за утемељењем у Телу

Христовом односно у Цркви.

На часовима верске наставе се

поштује слобода личности сва-

ког ученика и негује се однос

саосећања и љубави према

ближњима, однос према при-

роди и вере у Бога као лично-

сти. Све се то чини на

креативан начин, крозразни ди-

дактички материјал, кроз игру,

цртање, бојење, песму, причу

филм .... како би ученици што

лакше доживели  веру као ре-

ални свакодневни однос према

свему што нас окружује, Верску

наставу похађа  562  ученика

наше школе.

Ученици радо учествују у

такмичењима из верске наставе.

Ове школске године ученици

наше школе су на општинском

такмичењу освојили треће

место: Никола Тривковић и Си-

меон Карановић из 3-2, Лука

Јефтовић 4-1, Александра Жив-

ковић 5-3 и Ања Јокић и Дуња

Симић из 7-2.

Верска настава

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Зашто грађанско васпитање?
Када је реч о нашој школи, можемо се похва-

лити чињеницом да је већина наставника разредне

наставе обучена за планирање и реализацију на-

ставе грађанског васпитања, док у старијим раз-

редима наставу изводи дипломирани педагог са

завршеном специјалистичком обуком за настав-

нике грађанског васпитања. Потврда да је настава

квалитетна и интересантна јесте приметан пораст

броја ученика који се опредељују за овај предмет.

Предавачи грађанског васпитања се често

срећу са питањима- Шта је то грађанско васпи-

тање и шта се ради на часовима? Ово је прилика

да предавачи и «грађанци» пренесу део садржаја,

начина рада и атмосфере са часова.

Општи циљ грађанског васпитања је подсти-

цање развоја личности и социјалног сазнања код

ученика као и оспособљавање ученика за активно

учешће у животу школе и  друштва засновано на

принципима демократије. Неке од тема којим се

остварује овај циљ јесу: права и одговорности,

учешће у школи и локалној заједници, дискрими-

нација, родна равноправност, ненасилно реша-

вање конфликата, друштвени активизам,

стереотипи и предрасуде, волонтеризам...

Све ове теме звуче јако озбиљно, нарочито када

их треба приближити ученицима основношколс-

ког узраста. Међутим, захваљујући методама и

техникама рада, као што су дискусије, дебате, игра

улога, израда плаката, метод асоцијације, мето-

дама које се заснивају на искуству ученика, изра-

жавању критичког мишљења, креативности и

ослобађању од негативних емоција, ученици се

посредно оспособљавају  за живот у демократском

друштву.

Ученици о
грађанском васпитању

- Грађанско васпитање је једини предмет

на коме могу слободно да кажем шта мис-

лим а да се не плашим последица

- Волим грађанско васпитање јер на часо-

вима учимо како да се понашамо у раз-

личитим животним ситуацијама

- Свиђа ми се када радимо у групама и

када најбоље одрадимо задатак

- На грађанском смо учили о болестима за-

висности и у медијатеци гледали филмове

и рекламе против пушења и наркоманије

- Најзанимљивији час ми је био када смо

радили медијацију и када сам ја била ме-

дијатор тј. неко ко посредује у решавању

сукобa.
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„Каква боља књига може по-

стојати од књиге која нас учи човеч-

ности“ (Махатма Ганди)

У библиотеци, једном од

најпријатнијих места у школи, свако-

дневно се окупља велики број деце

гладних нове лепе речи, нових узбу-

ђења,сазнања.Љубазан осмех добро-

дошлице, предусретљивост, помоћ у

писању домаћих радова, припрема и

за писмене и контролне,изражајно

рецитовање, групне посете библио-

теци,као и посете у разреду,само су

део борбе за приближавањем лепе

речи деци. За још једног верног чита-

оца. Највећи циљ је – у овом времену

измењених вредности отргнути их од

површног размишљања, помоћи сва-

ком детету да спозна и одабере праве

вредности. 

Како би деца имала приступ и

најновијим делима,пуним лепих жи-

вотних порука, организована је

априлска продајна изложба Креатив-

ног центра са којим наша школа има

изузетну сарадњу. Купљене и покло-

њене књиге само су још један позив

радозналој дечјој машти.

Ученици,
дародавци књига

Библиотека броји преко 10000
књига, али нажалост и одрасли и деца
понекад забораве да врате књигу или је
изгубе. Значајна средства издваја
школа, али глад за књигом је толика да
су средства ипак недовољна. Много
ученика има разумевања и радо библио-
теци поклања своје прочитне књиге.
Хвала малим дародавцима!

Колико је било само оду-

шевљење када смо имали част

да угостимо Љубивоја Ршумо-

вића, нашег драгог Ршума, како

га деца најчешће зову. На саму

вест да ће доћи, озарена лица у

глас су изражавала и  неверицу

и .срећу. Само дружење са по-

знатим песником у свечаној

сали, која је за ову прилику

била премалена да прими сву

усплахирену децу. Његов ду-

боки пријатан глас којим је из-

говарао своје стихове, обраћао

се деци, изазвали су праву еу-

форију.Духовит,забаван и ра-

зумљив па му верујемо као да

се играмо и одрастамо

заједно,откривамо нови свет у

себи. И око себе. Био је то дан

за памћење пун звезда утканих

заувек у мала – велика дечја

срца. Фазони и форе ће бити

вечна инспирација.

Дете мораш да посматраш,
ал му немој на пут стати,
што га пре човеком сматраш 
пре ће човек и постати

Деци је недавно приређен још један леп сусрет и са Драганом

Стојановић, књижевницом и психологом. Био је ово други су-

срет са њом. Већ прочитана њена књига  прповедака Срце

првог снега била је довољна за велику заинтересованост и

пажњу. Раздрагано и с радошћу деца су прихватала и прожив-

љавала топле речи о животињама путујући кроз Необичне из-

лете.

Школска библиотека
место за лепу реч

СУСРЕТ СА  ПЕСНИКОМ

Ршум и код нас

Драгана Стојановић
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Песнички сусрети ученика Чу-
карице 2010. била је још једна при-
лика да наша деца искажу свој
таленат. Своја осећања, машту пре-
точену у стихове изговарали су
пред књижевником Пешев Божида-
ром у Основној школи Ђорђе
Крстић. Жири је прогласио
најбоље. Међу млађим прво место
освојио је Никола Радовић ученик
2/3, са песмом најбоље је 2/3 , а
међу старијим Миљана Станић
ученица 6/6 са песмом Лепо. 

Ученици који су освојили прва
места ушли су у други круг – На
општинском такмичењу у обиљу
стихова пуних радости, разазна-
вања света уз уздахе и патње,  који
су изазивали и сузе у публици,
наша ученица  Миљана  Станић 6/6
освојила је одлично треће место.

Ђачки песнички сусрети 2010.

С најдуб-

љим поштова-

њем изговарамо

његово име. Ве-

ковима нас оба-

сипа узвише-

ном светлошћу,

у н у  т р а ш њ ом

духовном која

је изван свега

пролазног. Заштитник школе, деце,

нејаких, у свом вечном врту засадио

је светлост која снажно блиста освет-

љавајући пут православљу.

Вечно живи
светосавски дух

наша је звезда водиља

Песме...
Најбољи рецитатори

На школском такмичењу
најбољих рецитатора, жири је
имао тешку дужност да изабере
најбоље. Више ученика показало
је да имамо много талената за
лепо изговорени стих, а на оп-
штинском такмичењу друго
место освојио је  Јован Радојко-
вић, ученик 8/2.

Патријарх  Павле  оставио нам 
благослов и завет

Чудесна туга али мир обузима нас на помен његовог име на

које налаже и љубав и истину, скромност и смиреност. Били смо

у најтуж нијој повор ци која је испраћала великог човека. Учен и

мудар, чудотворац у духовном свету  ишао је стазама свето-

славља оставивши нам у наслеђе љубав за човека. – Будимо

људи увек и свуда. У свим приликама и свим околностима.

Освећење наше школе
2003. године

Имај времена за рад – то је цена успеха.
Имај времена за размишљање – то је извор моћи.
Имај времена за игру – то је тајна младости.
Имај времена за читање – то је основа мудрости.
Имај времена за пријатељства – то је пут среће.
Имај времена за сањарење – то је пут ка звездама.
Имај времена да волиш и да те воли – то је привилегија богова.
Имај времена да гледаш око себе – дан је кратак за себичност.
Имај времена за смех – то је музика душе. (Ирска изрека)
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Еколошка секција
Током целе године ради Еко-

лошка секција чији се рад поред

осталог заснива и на изради паноа.

Сваке недеље мењају се панои у ка-

бинету биологије, а току ове године

биле су три поставке у холу школе

„Мисли зелено“, „Рециклажа није

бламажа“ и најлепши радови

Ученички ликовни таленат
на паноима

Свакодневно нам се са паноа смеше најуспешнији радови наших
ученика.Различита врста технике и радова заиста привлачи
пажњу.Ликовна секција на челу са наставницомс Славицом Тодорић
има пуне руке посла. 

Сампстална
изложба

наше  ученице
Дина Стаматовић, ученица 8/3

одељења је учесник низа међуна-
родних конкурса за децу. У Бео-
граду је излагала 2009.год у Малој
галерији Дома војске Србије у ок-
виру дечијих радова Удружења
Пиктум под називом “ Живот није
фабрика чоколаде“. Ученица је
скулптуру – лампу од рециклираног
материјала радила у намери да је
поклони својој основној школи.

Уједно, скулптура је рађена за трећи
фестивал светла „Београд светло-
сти“, који се реализује уз подрушку
Шведског инстута у организацији
Културног фронта Београд.

За леп осмех
Сигурно је да деца одавно

знају колико вреди леп осмех
који не може без здравих зуба.И
кад има страха брзо га забораве
у нашој амбуланти. За све  то се
свакодневно  брину Јелена пан-
тић-Ристић, соматолог и меди-
цинска сестра  Марина
Тошковић. Све то  и не би било
тако необично да недавно нису
уз помоћ дечјих радова напра-
виле  изузетно лепу изложбу За
лепши осмех.Заједничка креа-
тивност мамила је осмехе. Ако је

неко и заборавио колики је значај
сваког сачуваног зуба на
најлепши начин подсетио се.

Треба имати на уму да у јед-
ном граму наслаге на зубима има
око 250 милијарди живих бакте-
рија! А фактор ризика је и пу-

шење: пародон-
топатија напре-
дује четири пуда
брже код пушача
него код оних
који не уживају
никотин. Најно-
вија открића по-
казују да
бактерије могу
да се шире преко
крви и изазову
обољење срца,
бубрега, мозга...
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Школским развојним планом је

предвиђено континуирано унапре-

ђивање и подизање квалитета на-

ставе. Из године у годину се

постиже применом активних ме-

тода и облика рада у настави , уво-

ђењем тематског планирања,

извођењем угледних и огледних ча-

сова и стручним усавршавањем на-

ставника.

Самовредновање рада  школе је

поступак којим се вреднује  соп-

ствена пракса и  сопствени рад по-

лазећи од анализе шта је  урађено и

како је урађено.

Самовредновање значи стални

процес спровођења, анализирања,

кориговања сопствене наставне

праксе са циљем унапређивања ква-

литета рада школе. То је истовре-

мено знак да смо сви спремни да

прихватимо одговорност за соп-

ствени рад и развој.

У оквиру самовредновања  рада

школе за изабрану област школске

2009/10. године НАСТАВА И

УЧЕЊЕ  извршено је анкетирање

свих  ученика старијих разреда. Ан-

кета је била анонимна и отвореног

типа, а ученици су наводили разлоге

због којих су им поједини предмети

омиљени или неомиљени. Циљ ан-

кетирања  је да се квалитет наставе

извреднује и из угла ученика као

помоћ наставнику у виду повратне

информације о свом раду.

Добијени резултати су сумирани

и представљени у табелама које

садрже  укупан број анкетираних

ученика по предметима и одеље-

њима, број  и проценат ученика

којима је навеведени предмет оми-

љен или не са  конкретним разло-

зима. Разлози су наведени у форми

ученичких исказа.

У пртходном периоду, извршено

је  и самовредновање рада настав-

ника кроз форму упитника. До-

бијени резултати  су се умрежили

са ученичким исказима и представ-

љени су  свим наставницима кроз

индивидуалне разговоре са  струч-

ним сарадницима и директором

школе.

Школски развојни план и
самовредновање рада  школе

На иницијативу Савета  родитеља,

школа је средствима родитеља и соп-

ственим средствима   уградила   видео

надзор са 16 камера, који је затим про-

ширен са још 12 камера донацијом Оп-

штине Чукарица.

Систем видео надзора је допринео

већој безбедности ученика.

Поред тога формиран је Тим за за-

штиту деце од насиља и може се конста-

товати да је смањен број организованих

туча, као и агресивности код ученика у односу

на раније периоде, а то о се све постиже и захва-

љујући  доброј повезаности и сарадњи настав-

ника са стручним сарадницима. Школа је

успешно сарађивала и са МУП-ом  Чукарица, ор-

ганизовањем заједничких трибина за ученике и

родитеље: „Нови облици  зависности“, „Кориш-

ћење петарди“и „ Безбедност у саобраћају“.

У циљу спречавања насиља у школи у
сарадњи са основним школама „Миро-
слав Антић“ и „Милош Црњански“
представници школе активно учествују
на семинарима.

Шест наставника је прошло обуку за
медијаторе за решавање конфликата, а
пет наставника и шест ученика је об-
учено за рад ученичких парламената.

Безбедност ученика Usporite
pored
[kole
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Ђак генерације

Спортиста генерације

За ученика генерације, ове године предложена

су три кандидата: Милош Петровић, Марија Ша-

кота ученици 8-1 и Анђела Новаковић ученица

8-6. Све троје су изузетно вредна деца посвећена

првенствено учењу, свестрани су а свако од њих

нађе времена и да помогне другу.      На основу

вредновања освојених признања у току осмого-

дишњег школовања, Комисија за вредновање пред-

ложила је Наставничком већу да се за ђака

генерације прогласи Милош Петровић што је јед-

ногласно и прихваћено. Милош је рођен у Бео-

граду 17.06.1995. На такмичењима из готово свих

предмета освојио је много диплома. Српски језик:

на општинском такмичењу у шестом разреду друго

место а у седмом треће; математика: у четвртом

разреду прво место на општинском такмичењу, као

и треће место на окружном такмичењу младих ма-

тематичара, на општинском такмичењу у петом

разреду прво место; у шестом разреду прво место

на општинском такмичењу, седмом разреду треће

место на општинском такмичењу, друго место на

међународном такмичењу „Кенгур без граница“, а

у осмом разреду признање са истог такмичења; хе-

мија: на општинском такмичењу у седмом разреду

прво место, треће на градском, у осмом разреду

друго место на општинском такмичењу, треће

место на градском и похвала за учешће на репуб-

личком такмичењу; историја: треће масто на оп-

штинском такмичењу у шестом разреду.

Француски јазик: треће место на општинском так-

мичењу у осмом разреду. Милош се посебно ис-

тиче у знању из физике: На општинском

такмичењу у шестом разреду прво место, на град-

ском друго место, на републичком треће место; у

седмом разреду прво место на општинском так-

мичењу, треће место на градском и треће на репуб-

личком такмичењу; у осмом друго место на оп-

штинском и друго место на градском такмичењу и

похвала на републичком такмичењу. 

Милош Петровић је ненаметљив и миран дечак,

а опет изузетно амбициозан, вредан и радан у сва-

ком погледу. Посебно плени пријатељством које

несебично преноси на своје вршњаке. Увек је отво-

рен за сваку сарадњу. И поред бројних награда

остао је безазлено и скромно дете увек спремно за

помоћ. Његово схватање одговорности је велико

тако да можете бити сигурни да ће сваки задатак

одрадити до краја. Поред свега изузетан је и спор-

тиста, тенисер, првак Београда у конкуренцији до

четрнаест година и четврти рекет Београда до шес-

наест година, што говори да иако је још увек само

дете зна да се организује и правилно распореди

своје време. 

Рекао нам је му је највећа жеља да упише Три-

наесту гимназију, а не сумњамо да ће пријемни

испит најбоље одрадити ,те да ће се њиме наша

школа поносити и у даљем школовању.

Још као дете са шест година,

Марија Лунова, 8-3, почела је да се

бави фудбалом, а данас је члан жен-

ског клуба „Вандини“ Земун. Рођена

је 15. фебруара 1995.. Она је

двојчица која све зна, све може и

хоће. Најбоља другарица, изуетан

човек , а и врстан спортиста. Бројне

су награде у многим спорто -

вима:треће место на градском так-

мичењу у фудбалу и кошарци, друго

место на општинском такмичењу ат-

летике, рукомета и одбојке, прво

место на школском такмичењу Дани

игре и прво мето на општинском

такмичењу у фудбалу и кошарци. 

Њени успеси на такмичењима

увек су подстицали и друге ученике,

па се број учесника повећавао из го-

дине у годину.

Увек се одазивала свим покрену-

тим акцијама, објективна и поштена,

прихваћена од свих другова и при-

мер је свакоме.



Ученици ОШ „Ује
носиоци диплом
у школској 200

Марија Шакота

Миљана Ивковић

Емилија Мандић

Милош Н. Петровић

Анђела

Бојана П

Јелена М

Ана Тодоровић

Милена Мартиновић

Милош Петковић

Јован Радојковић

Младен Влаисављевић

Никола Дамјановић

8 / 1

8 / 1

8 / 1

8 / 1

8 / 2

8 / 6

8 / 4

8 / 2

8 / 2

8 / 2



едињене нације“
ме „Вук Караџић“

9/2010. години

Марија Новаков

Неда Стојановић

Адријана  Симић

Никола Пејић

Анђела Новаковић

Катарина Новчић

Немања Вишњић

Бојан Шакотић

Нина Иковић

Василиса Сајловић

а Нешић

Петровић

Милетић

8 / 6

8 / 6

8 / 6

8 / 5

8 / 4

8 / 6

8 / 4

8 / 4

8 / 5

8 / 4

8 / 6

8 / 4 8 / 6
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Рекли су
наши осмаци

Сећам се дана када смо правили

честитке, делили једно другом по-

клоне, свађали се, смејали, кошкали,

плакали, тешили, бежали са часова,

заљубљивали... Сваки пут када се

сетим тих тренутака чежња је у

гласу, сета у души, суза у оку, али и

осмех на лицу. Првог дана улазили

смо у разред, у учионицу пуну стра-

наца, не знајући да ће баш те особе

постати наш плави хоризонт, излазак

сунца, хармонија, све најдраже.

Наслоњен на храст, крај старе

школске станице, чекам аутобус нове

средње школе. Па, било нам је лепо,

плачем у загрљају свог одељења и

мислим: „Заувек ћемо бити заједно,

срцима повезани до краја и лепом

речју, која ће као кључ отварати ка-

пије наших успомена“. Сети ме се

некад, јави на улици... Судбина нас је

спојила и рекама суза раздвојила, а

онда ће поново да нас спаја, јер ћемо

заувек бити и остати једна једина 95.

генерација!

ИИссппррааћћаајј   ооссммааккаа

Узбуђење, туга, неизвесност, све се помешало. Сузе нико

није ни крио. Киша која је непрестано лила није могла да по-

квари последње тренутке једног лепог животног периода. За-

право,као да је и  небо плакало са већином будућих

средњошколаца. Смењивала се песма, игра. Речи опроштаја

су болеле. Заједнички воз био је симболика заједништва једне

од најбољих генерације ове школе.  Својим понашањем током

целе године као и достојанственим опроштајем то су и дока-

зали.  Поносно су их поздрављали њихови учитељи, настав-

ници, ученици посипајући их конфетама док је као плач

одзвањало пуцање безброј балона.

Било је дирљиво гледати

дојучерашње девојчице и дечаке

у свечаним хаљинама, са лепим

фризурама, високим штиклама,

оделима. Неке је било тешко и

препознати. Стидљиви осмеси и

озарена лица били су јасан знак

њихове среће. Непрестаном

игром као да су хтели  да што

дуже задреже тренутке од рас-

тајања. Као да су одједном по-

стали велики. Хвала им за лепоту

коју су нам даривали, што су њи-

хови наставници с поносом

могли да их гледају, играју с

њима. Како рече домаћин Ми-

хајловца, не сећа се тако при-

стојне и веселе генерације. Све

похвале.

ММааттууррссккоо  ввееччее
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И ове године одржано је такмичење

у плесној кореографији.

Била је то прилика да такмичари и

публика уживају у размени позитивне

енергије и доброг расположења. 

Прво место освојило је VIII-4 : Ва-

силиса Сајловић, Ана Павловић и

Жељка Нешовић.

Друго место 8-3: Тамара Танасић,

Исидора Јовановић, Христина Здравко-

вић, Милица Пауновић, Марија Лунова,

Неда Игњатовић и Сандра Анђелић

Треће место 7-7: Ана Браловић,

Мина Милетић, Бојана Мрђеновић,

Јелена Булатовић, Јована Јордановић.

Нови спортски терен
У дворишту наше школе је 22. априла мини

пич терен је отворила министарка омладине и

спорта Снежана Самарџић-Марковић и пред-

седник Oпштине Чукарица Милан Тлачинац.

Терен је отворен захваљујући средствима

Министарства спорта и омладине, владе Кра-

љевине Норвешке, Фудбалског савеза Србије и

Општине Чукарице.

Телевизор и компјутер
за знање

Такмичење у општем знању „Квиз знања и за-

баве“ одржан је 19. 10. 2009. год. у ресторану  Mc

Donald's на Видиовцу. Учествовали су ученици 4/1

који супредстављали нашу школу: капитен Лука

Јевтовић и чланови Павле Михаиловић, Јована

Ђукић и Мара Каракушевић. У конкуренцији са

ОШ „Бранко Ћопић“ и „Никола Тесла“, наша

екипа је освојила прво место и пласирала се у по-

луфинале које је одржано у Меку на Славији.

Поред наше школе учествовале су и школе „Бано-

вић Страхиња“, „Скадарлија“, „Михајло Петровић

Алас“. Наша екипа је поново показала посебно

знање заузевши прво место за које су освојили

LCD TV. 

У финалу у Меку на Новом Београду поред

наше школе учествовала је ОШ „Лаза Костић“. И

овог пута одељење 4/1 је било најбоље.  Као на-

граду школа је добила компјутер а деца прибор за

цртање „Stabilo“ и ручне сатове „Fossil“.
Ово одељење је на такмичењу за најраспеванију

одељењску заједницу освојило друго место на оп-
штинском такмичењу.

ДДааннии  ииггррее
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Настава у природи
Настава у природи је облик васпитно-образов-

ног процеса чији је циљ савладавање наставног

програма непосредним уочавањем садржаја на-

ставних предмета, појава и односа у природној

средини, упознавање културног и других наслеђа

као и упознавање природноих лепота домовине и

значаја за њихово уређивање, очување и борав-

љење. 

У овој школској години реализована је настава

у природи за други, трећи и четврти разред и јед-

нодневни излет за ученике првог разреда како је и

било предвиђено планом и програмом:

I разред – излет – Фрушка гора (обилазак мана-

стира Крушедол, Сремских Карловаца, Петровара-

динске тврђаве)

На излет је ишло 170 ученика, седам учитеља

(Душанка Ђурић, Весна Алић, Стевица Попов,

Ивана Васиљевић, Весна Огњановић, Јелена Вуч-

ковић, Сања Сворцан Поповић) и педагог школе

Сања Томановић.

II разред -  Златибор – 140 ученика у пратњи

својих учитељица (Оливере Борковац, Светлане

Јовановић, Душанке Бугариновић. Весне Ристић,

Љиљане Делић, Ружице Васиљевић и Зорице

Пјешчић)

III разред – Рудник (за одељења 3/1, 3/2, 3/4,  3/5

и 3/7) – 108 ученика и учитељи Тања Пешић, Мара

Новаковић, Предраг Шућур, Љиљана Главоњић и

Наташа Чолић)

III разред - једнодневни излет – Ваљево - Бран-

ковина (одељења 3/3 и 3/6) – 49 ученика и учитељи

Душанка Радовић и Љиљана Праизовић

IV разред – Златибор – 111 ученика и учитељи

(Биљана Мунишић, Драгана Морача, Милица

Кргић, Илинка Јовановић и Драгана Ћурчић).

„Рећи ћу родитељима да је Златибор предиван

и да чешће и долазимо“, рекла је Софија (2/3) про-

лазећи расцветалом ливадом из које је вирила ус-

павана чупава глава ждребета које је напунило тек

петнаест дана, док је снежнобела кобила – мајка

бдила над својим чедом опијеном мирисом чудес-

них трава и копитом означавала граицу која неће

узнемирити сучев сан.

„Замолићемо директора да нам поново одобри

да дођемо бар на три дана, ако не може дуже“,

рекла је Теодора Миљковић (2/3).
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Екскурзије
За ученике  старијих разреда су реализоване

екскурзије по плану и програму

V разред – Деспотовац – Јагодина – Крагујевац

– (обилазак Аква парка, Золошког врта, и Музеја

воштаних фигура) - 120 ученика и разредне старе-

шине ( Милуника Јеверичић, Мирјана Гобељић,

Јадранка Шаренац, Милена Стевановић, Гордана

Милин, Марина Луковић)

VI разред -  Опленац - Велика Плана -  Јагодина

– Крагујевац ( Карађорђева кућа, Шумарице, аква-

ријум, Золошког врта, и Музеја воштаних фигура)

– 160 ученика и разредне старешине ( Рајка Тодо-

ровић, Бранко Трифуновић , Оља Станић, Мирјана

Крсмановић, Марија Ршумовић, Радмила Божић и

Милева Милићевић)

VII разред – манастир Жича - манастир Студе-

ница  - Копаоник - Врњачка бања -Ђавоља варош

– 143 ученика и разредне старешине ( Маријана Бе-

лопавловић, Марина Стојановић, Ивана Рашета,

Весна Томић Митровић, Мирјана Ристић, Гордана

Јанковић и Душко Гаврић)

VIII разред- манастир Жича - манастир Студе-

ница  - Копаоник - Врњачка бања -Ђавоља варош

– 140 ученика и разредне старешине Станковић

Слободан, Весна Јовановић, Весна Игњатовић,

Зоран Гргур, Рада Симијоновић, Александра Бла-

жић.

Хотел, смештај...било је све супер, какo по миш-

љењу ђака, тако и по утисцима наставника.

*Огњен Радовић-ученик 8/3 

Што се тиче екскурзије било је  cool!  Највише

ми се свидело у аутобусу, где је атмосфера била не-

заборавна..

*Јана Лојаница-ученица 8/2

На екскурзији је било супер.. Све је било  ok!

Највише ми се свидело у дискотеци у којој су сви

играли, што показује да је расположење било

супер.!!!  ВОЛЕЛА БИХ ДА ПОНОВО ИДЕМО!

*Никаола Славов-ученик  8/4 

Па, на екскурзији је било лепо, мада сам очеки-

вао боље. Што се тиче друштва, као и увек-cool су.

Смештај је био добар, али је могло и боље, а у дис-

котеци, било је „лудо“ али и не онако како су нам

претходне генерације причале.

*Новак Аздејковић-ученик  8/5 

Екскурзија је била прилично добра, али не и

најбоља. Највише ми се свидело у Врњачкој бањи.

Волео бих да поново идемо, али бар најмање 7

ДАНА!!

*Ана Тодоровић-ученица 8/6 

Било је добро. Друштво је било као и увек THE

BEST!
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СРПСКИ ЈЕЗИК ниво такмичења

V разред опш. град. реп. предметни наставник

Христов Лазар 1. 2. Mирјана Гобељић

Ђукић Андријана 2. 2. Рајка Тодоровић

Вучковић Јана 2. 3. Мирјана Гобељић

Гајић Нађа 2. Марина Луковић

Ратковић Маја 3. Марина Луковић

VI разред

Шипка Катарина 3. 3. Марина Луковић

Ђукић Марија 3. 1. Рајка Тодоровић

VII разред

Ђорђевић Владана 3. Марина Стојановић

Рашић Александра пласман 2. Марина Стојановић

Томић Сања пласман 3. Марина Стојановић

VIII разред

Шакота Марија 3. 3. Радмила Симијоновић

ИСТОРИЈА ниво такмичења

V разред опш. град. реп. предметни наставник

Ђукић Андријана 2. Љубица Спасић

Јовић Оливера 3. Љубица Спасић

Поповић Федор 3. Љубица Спасић

Ивковић Никола 3. Љубица Спасић

VI разред

Ливајић Ана 3. Љубица Спасић

VIII разред 

Вишњић Немања 3. Сава Јанковић

ФИЗИКА ниво такмичења

V разред опш. град. реп. предметни наставник

Mирковић Никола 2. 2. 3. Ана Костадиновић

Шипка Катарина 3. Ана Костадиновић

Дакић Жељко 3. 2. Гордана Мајевић

Барџић Љубомир пласман 2. учешће Ана Костадиновић

VII разред

Касум Обрад 1. 3. учешће Гордана Мајевић

Станковић Петар 3. Ана Костадиновић

Калем Ања похвала похвала учешће Гордана Мајевић

VIII разред

Петровић Милош 2. 2. похвала Гордана Мајевић

ГЕОГРАФИЈА ниво такмичења

VIII разред опш. град. реп. предметни наставник

Шикман Милош 3. Гордана Јанковић

МАТЕМАТИКА ниво такмичења

V разред опш. град. реп. предметни наставник

Ничић Василије 1. 2. Радмила Божић

Христов Лазар 1. 2. Радмила Божић

Вучковић Јана 1. 1. Радмила Божић

Тешовић Ана 3. похвала Радмила Божић

VI разред

Шипка Катарина 3. 3. Марина Луковић

Ђукић Марија 3. 1. Рајка Тодоровић

VII разред

Станковић Петар 1. Радмила Божић

Касум Обрад 2. 1. 2. Мирјана М. Ристић

УЧЕНИЦИ МЛАЂИХ РАЗРЕДА

МАТЕМАТИКА ниво такмичења

III разред опш. град. реп. наставник раз. наст.

Аруновић Милош 1. Мара Новаковић

Томић Александра 1. Тања Пешић

Вучетић Тамара 1. Љиљана Праизовић

Аксентијевић Марко 1. Предраг Шућур

Зелић Марија 1. Предраг Шућур

Басић Лука 1. Љиљана Главоњић

Крсмановић Ема 1. Љиљана Праизовић

Дрљевић Стефан 2. Наташа Чолић

Мићуновић Лазар 2. Љиљана Праизовић

Петровић Иван 2. Душанка Радовић

Ђуровић Теодора 2. Љиљана Праизовић

Ничић Гордана 2. Љиљана Праизовић

Живадиновић Наталија 2. Душанка Радовић

Поњовић Тамара 2. Наташа Чолић

Њаради Валентина 2. Љиљана Главоњић

Лазовић Тиа 3. Тања Пешић

Марковић Ива 3. Љиљана Праизовић

Мицић Иван 3. НаташаЧолић

Тривковић Никола 3. Мара Новаковић

Трајков Бранислав 3. Љиљана Главоњић

Чорбић Ана 3. Предраг Чорбић

Мартиновски Милица 3. Тања Пешић

Сојевић Марија 3. Мара Новаковић

Маленовић Михајло 3. Љиљана Главоњић

IV разред

Дикић Ђорђе 1. 2. Аца Савић

Пекурар Катарина 3. похвала Милица Квргић

Постигнућа ученика на такмичењима
у школској 2009/10. години
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БИОЛОГИЈА ниво такмичења

VII разред опш. град. реп. предметни наставник

Калем Ања 2. учешће Марија Ршумовић

Радић Невена 2. учешће Марија Ршумовић

Мијаиловић Предраг 2. учешће Мирјана Јоргаћевић

Миљевић Никола 2. учешће Марија Ршумовић

Ђорђевић Владана 3. Мирјана Јоргаћевић

Милосављевић Дијана 3. Мирјана Јоргаћевић

VIII разред 

Нешић Анђела 2. учешће учешће Александра Блажић

Новаковић Анђела 3. учешће учешће Александра Блажић

Ивковић Миљана 3. Марија Ршумовић

Вишњић Немања 3. Марија Ршумовић

ХЕМИЈА ниво такмичења

VII разред опш. град. реп. предметни наставник

Калем Ања 1. 2. Лидија Ковачевић

Мирић Немања 2. 3. Снежана Јоцић

Радић Невена 2. Лидија Ковачевић

Мирић Александра 2. Снежана Јоцић

Ђурић Александар 2. Снежана Јоцић

Бојовић Тамара 2. Лидија Ковачевић

Рајовић Ана 2. Лидија Ковачевић

Радуловић Ана 3. Лидија Ковачевић

Латиновић Марина 3. Лидија Ковачевић

Степановић Милица 3. Лидија Ковачевић

VIII разред

Петровић Милош 2. 3. похвала Лидија Ковачевић

Шакота Марија 3. Лидија Ковачевић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ниво такмичења

VIII разред опш. град. реп. предметни наставник

Стојановић Неда 2. учешће Крсмановић Мирјана

Ивановић Тамара 2. учешће Крсмановић Мирјана

Парезановић Марина 2. учешће Ђошић Александра

Радуловић Андреј 2. учешће Крсмановић Мирјана

Мандић Емилија 3. Ђошић Александра

Срећковић Милица 3. Ђошић Александра

Петровић Бојана 3. Крсмановић Мирјана

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ниво такмичења

VIII разред опш. град. реп. предметни наставник

Петровић Милош 3. Јадранка Шаренац

Шакота Марија 3. похвала учешће Јадранка Шаренац

МУЗИЧКА КУЛТУРА ниво такмичења

IV разред опш. град. реп. предметни наставник

Јована Ђукић 1а 1 Гордана Милин

Марија Катузовић 1б Дара Красин

Катарина Пекурар 1ц Гордана Милин

Мила Ераковић 1ц Гордана Милин

Јована Ђукић

Нера Давидовић 1б Гордана Милин

Срна Ераковић

Лана Ераковић 1б Гордана Милин

Мила Ераковић

Сања Корићанац 1б Гордана Милин

Јана Симић

Марта Јовичић 1б Дара Красин

I разред

Уна Грзунов 1б Гордана Милин

Мина Игњатовић 2 Гордана Милин

VII разред 

Душан Шикман 1а 1 Слободан Станковић

Милица Орлић

Јелена Савић 1а 3 Гордана Милин

Зорана Марковић 2 Гордана Милин

VIII разред

Исидора Милин 1а 2 Слободан Станковић

Марија Новаков 2 Дара Красин

РАКЕТНО
МОДЕЛАРСТВО ниво такмичења

V разред опш. град. реп. предметни наставник

Тодоровић Душан 1. Зоран Гргур

VII разред 

Лука Ђорђевић 2. Зоран Гргур

ЕКОЛОГИЈА

VI разред 

Томић Јелена 3. 3. учешће Снежана Јоцић

ЕНЕРГЕТИКА

VI разред

Симић Јована 2. Снежана Јоцић
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

МАЛИ ФУДБАЛ ниво такмичења

V и VI разред опш. град. реп. наставник раз. наст.

Девојчице 2. Попов/Јовановић

Дечаци 1. Бугарчић/Петровић

VII и VIII разред

Девојчице 1. Попов/Јовановић

Дечаци 1. Бугарчић/Петровић

АТЛЕТИКА

Ана Гемишов/кугла 1. 2. Верица Попов

Катарина Стошић /кугла 1. 2. Весна Јовановић

Стефан Милеуснић/кугла 1. 3. Верица Попов

Ана Јовановић/300м 2. Верица Попов

Ива Станић/100м 2. Весна Јовановић

Н. Брауновић/скок у даљ 2. Верица Попов

Игор Степановић/300м 3. Верица Попов

РУКОМЕТ

V и VI разред

Девојчице 1. Попов/Јовановић

VII и VIII разред

Девојчице 2. Попов/Јовановић

КОШАРКА

V и VI разред

Девојчице 2. Попов/Јовановић

VII и VIII разред

Девојчице 1. Попов/Јовановић

ШТАФЕТНЕ ИГРЕ

II разред Васиљевић/Пјешчић

Дечаци и девојчице 1.

II разред

Трка „Живко Настић Баба“

Милица Ристановић 1. Д. Бугариновић

Резултати основних школа Чукарице постигнути на општинском так-

мичењу из следећих предмета:

српски језик, историја, енглески језик, математика, француски језик,

музичка култура, физика, техничко и информатичко образовање, хемија,

физичко васпитање, биологија, географија

Назив основне школе освојена места

1 2 3

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“ 24 36 44 104

ОШ „Јосиф Панчић“ 21 31 35 87

ОШ „Милош Црњански“ 19 24 28 71

ОШ „Филип Кљајић Фића“ 19 17 30 66

ОШ „Мирослав Антић“ 18 19 25 62

ОШ „ Љуба Ненадовић“ 12 24 17 53

ОШ „Ђорђе Крстић“ 4 17 22 43

ОШ „Брaћа Јерковић“ 9 8 22 39

ОШ „Вук Караџић“ 2 12 24 38

ОШ „Бановић Страхиња“ 6 5 7 18

ОШ „Доситеј Обрадовић“ 1 7 11 19

ОШ „Душко Радовић“ 7 12 19

ОШ „Аца Милосављевић“ 3 3 8 14

ОШ „Бранко Радичевић“ 1 5 5 11

ОШ  „Руђер Бошковић“ 3 8 11

ОШ „Карађорђе“ 3 7 10

ОШ „Владимир Назор“ 3 7 10

укупан
број места
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Квиз - „Математичке главоломке“
У ОШ “Мирослав Антић“, 20.

маја 2010. године, одржан је квиз

„Математичке главоломке“. Так-

мичиле су се три екипе основних

шклоа „Уједињене нације“, „Ми-

рослав Антић“ и „Руђер Бошко-

вић“ . Квиз је  састављен из  осам

делова. Свакој екипи је дато одре-

ђено време за размишљање. Пи-

тања су добро одабрана ,  поређана

по тежини подстичући  логичко

размишљање.Ученици су реша-

вали математичке ребусе, много-

бројне слагалице као и  задатке

логичко-комбинаторног карактера.

Екипу ОШ“Уједињене нације“

су представљали ученици:

1. Дамјановић Никола

2. Шакота Марија

3. Петровић Милош

4. Пејић Никола

5. Влаисављевић Младен

Све три екипе су показале изу-

зетно знање, сви добили дипломе

као и заједничке фотографије за ус-

помену.

Главни жири је састављен од

наставника математике све три

шклоле  

Председник жирија и руководи-

лац Општинског стручног већа ма-

тематике Бранко Трифуновић

Републичко такмичење из физике

одржано је 23-24. априла 2010. го-

дине у Брусу у ОШ“Јован Јовано-

вић Змај“. На такмичење су се

пласирали ученици наставница фи-

зике Ане Костадиновић и Горданe

Мајевић:

1. Никола  Митровић 6-2

2. Љубомир Барџић 6-6

3. Обрад Касум  7-1

4. Ања Калем 7-3

5. Милош Петровић 8-1

Никола Мирковић је освојио  3.

место, а Милош Петровић похвалу

са Републичког такмичења. Екипу

физичара су водиле Сања Томано-

вић, педагог школе и Весна Радо-

вановић-Пеневски, помоћник

ди ректора.

РРееппууббллииччккоо  ттааккммииччеењњее
иизз  ффииззииккее
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Лепо
Одмарам се гледајући лепо,
леп крајолик, двоје кад се воле,
белу зиму и весело лето,
никада ме очи не заболе,
одмарам се гледајући лепо.

Бистри поток, гнезда у крошњама, 
срећно стабло са својим трешњама,
своју сенку што ме прати слепо,
одмарам се гледајући лепо.

Све је лепо кад се лепо гледа
ништа лепше од лепог погледа.

Миљана Станић 6/6

Срећа 
Кад среће имаш и снове сниваш,
Кад ти је живот шарен и леп,
Твој је широк, цео свет.

Добри другари, добра слога
Они су део срца мога.
Срећа је моја већа од неба,
Срећа сваком детету треба.

Веселе игре и дуги дани,
Само да никад нисмо сами!
Срећа је лепа, срећа ми сја,
Срећа је оно што имам ја!

Милица Квргић 3/3

Моја машта
Моја машта је да живим у кући, даље од пута,

на брду. Туда би текао поточић. Кућа је дрвена. У

дворишту бих направила хранилицу за птице. Во-

лела бих да живим на таквом месту јер бих удисала

свеж ваздух. На том имању бих посадила воћњак

са јабукама, крушкама, шљивама. Имала бих и

кошнице пуне пчела. 

У кући бих живела са својом породицом.

Сцваки дан бих се играла у  дворишту, ишла у

шетњу и уживала у природи.

Софија Новаковић 1/1

Моја бајка
Некада давно, пре сто милиона

година, постојала је само једна

Mајка природа. Њене очи биле су

плаве попут река, мора, океана.

Коса, дуга плава, попут покоше-

ног сена. Предивне, нежне руке

сличне тек процветалој крошњи.

Била је одевена у дугу белу ха-

љину, посуту пољским цвећем.

Тако је једном одсекла прамен

своје сјајне косе, везала је у круг

и одувала високо изнад главе,

међу облаке. Од тог дана је пла-

нета Земља постала топла и осун-

чана. Видевши тај призор, Мајка

природа је од среће заплакала. Из

два плаветна ока, потекла су два

потока. Један се излио и створио

језера и реке, а други океане и

мора. Од њеног јецаја настаде

жубор. Од узбуђења поче ужур-

бано да дише и тако настадоше

први ветрови.

За своју децу желела је

најлепшу успаванку. Тада је ство-

рила птице и подарила им свој

умиљати глас. 

Тог дана сијало је сунце, жубо-

рили су потоци, птице су певале

и расла је мека зелена трава. Све

биљке и животиње имале су само

један задатак – да нас дочекају.

Временом су њена деца расла

и полако постала себична. Њену

топлу планету Земљу су хладили

и пустошили. У њене сузе падало

је ђубре. А њене широке и топле

руке су секли. Разочарана и болом

обузета Мајка природа је од-

лучила да казни своју децу. По-

слала је најјаче ветрове,

земљотресе, огромне таласе а све

у нади да ће своју децу призвати

памети. И поред тога она, као и

свака мајка, није могла да не не-

астави да пружа љубав.

И даље нас обасјава свет-

лошћу и топлотом, и даље нас

купа бистром водом.

Она је и даље ту.

Милутин Велишић V-5

УНИКАТ
ГОДИШЊИ ЛИСТ

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
Број 1, јун 2010.

Издаје:
ОШ „Уједињене нације“, тел/факс: 011/2510-067

e-mail: unbor@yubc.net     www.un.znanje.info

Директор:
Јанко Ћупина

Редакција:
Слободанка Ивановић (библиотекар),

Весна Радовановић Пеневски (помоћник директора)
Слободан Станковић (проф. муз. културе и медијатекар)

Сања Томановић (педагог)

Наслову часописа кумовала:
Наташа Чолић :)

Захваљујемо свим наставницима и ученицима који су
помогли у изради овог броја

Припрема за штампу:
Милијан Ивановић

Штампа:
DINEX, Београд

Тираж:
1500 примерака



Активна

настава

У нашој школи се ујединио тим амбициоз-

них, креативних, даровитих и стручно оспособљених настав-

ника.  Вечито трагајући за новим приступима, облицима и методама

рада, негује се  стваралаштво a  кроз игру и дружење се преноси знање.

Добар учитељ мора да зна од свега помало...

Мало да машта, мало да пева, да се игра..али  мора пуно да

воли децу и свој посао и да има енергију коју жели да

подели... и... даје...

Сајам среће
У одељењима 3/1 (Тања

Пешић) и 3/7 (Наташа Чолић) је

у октобру месецу реализована

тема „Срећа“ у оквиру  темат-

ског планирања у трајању од

три недеље. Ученици су под-

стакнути називом теме правили

своје мале производе/изуме „сре-

ћопроизводе“. Ученички про-

дукти су на одушевљење многих

посетилаца били изложени у

холу школе у време Дечије не-

деље и Дана школе.

21. априла 2010. у одељењу II/3
одржан  је огледни час ликовне
културе.
Техникa: вајање
Професор разредне наставе – Ду-
шанка Бугариновић

Користећи материјале који нам

служе за исхрану ученици су

спојили: учење, задовољство по-

стигнутог резултата и уживали у

плодовима свог рада, несебично де-

лећи успех са другима..

09. јуна 2010. у одељењу I/4 одржан  је огледни час
/ тематски дан (Свет око нас, Српски језик, Ли-
ковна култура).
Тема дана – Обућа(р)
Професор разредне наставе – Ивана Васиљевић
Гостујући предавач/родитељ – Игор Сухенко, об-
ућар

Кроз фронтални, индивидуални и групни рад,

коришћењем разлитих техника рада (игре асо-

цијације, технике „грозд“ и интервјуа, десетоми-

нутног састава) ученици су се упознали са начи-

ном прављења обуће и занимањем обућара.

Тема се провлачила кроз три предмета: Свет око

нас (упознавање са занимањима људи, мате-

ријалима); Српски језик (читање поетских текс-

това и писаних радова везаних за тему); и Ликовна

култура (цртање необичне обуће и прављење

паноа).



Ко год  је ушао у школу, по-

готово први пут, није крио оду-

шевљење ходницима који

блистају, брижљиво чуваном

цвећу, ботаничком баштом,

летњим учионицама. Зато све

похвале нашим вредним тет-

кицама.               

Завирити у уређене учио-

нице, право је задовољсто....

Уредна  умивена школа - најлепше учионице

Учионица

1/3 и 1/4

Учитељи
С. Попов и И. Васиљевић

Учитељи
Д. Бугариновић и В. Ристић

Учитељи
Т. Пешић и М. Новаковић

Кабинет

биологије

Учионица

2/3 и 2/4

Кабинет

физике

Учионица

3/1 и 3/2

Кабинет

хемије
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