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3. септембар 2012.

Va`andan-Polazaku{kolu
И ове године наша школа
широм је отворила врата најмлађим ђацима, првацима.
„Боје нам свима лепо стоје“
није само назив свечаности која
је припремљена најмлађима као
добродошлица. То је и порука:
„Не плашите се, будите своји,
будите различити, али сви у
једном тиму, око заједничке
игре, одрастања. Нека рука буде
у руци, као сигуран знак да
ниси сам, да имаш друга и да
су уз тебе и родитељи и школа.
Играј се, сањај, учи, радуј се
сваком дану. Буди здрав, свој и
наш друг!“
Да су прваци најомиљенији
и најдражи ђаци доказали су
сви који су дошли на свечаност.
Било је старијих ђака, колега,
родитеља, бата, сека, бака и
дека, комшија.
Душанка Бугариновић

Учитељице првака: Душанка Бугариновић, Оливера
Борковац, Мирјана Стојановић, Весна Ристић,
Марија Божовић, Наташа Ђунисијевић, Зорица
Пјешчић

Поклон првацима
У првим школским данима, прваке је
пригодним поклоном обрадовала и Општина
Чукарица. У среду 5. септембра, Жарко Петронијевић , заменик председника општине,
поделио je школски прибор свим ученицима
првог разреда.
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Дилема са којом се родитељи стално суочавају је: „Учити са децом или не?“

Saveti za roditeqe |aka prvaka
Први задатак родитеља је да дете израсте у
самосталну личност. Уколико му родитељ помаже
превише у било чему што оно може само, дете
постаје зависно од родитеља. У тим случајевима
тешко се може проценити шта је то за шта му је
заиста потребна помоћ, а шта може самостално
да уради. Није потребно да се инсистира на томе
да деца уче да пишу и читају пре поласка у
школу осим ако дете није посебно заинтересовано
за то.
Најважније је да му се поклања пажња, љубав,
квалитетно време испуњено садржајима који развијају машту, моторику, радозналост, исказивање
сопствених ставова, мишљења. Некада је потребно
дете одвајати од родитеља
да би успоставило своје границе кад буде спремно за
то.
Највише ћете помоћи
деци ако имате у виду следеће ствари:
1. Научите их како да уче
(са разумевањем, одговарањем на питања после
текста, да праве паузу
после школе, да раде прво
теже па лакше предмете)
2. Не намећите им сопствене ставове, стилове и
осећања
3. Дајте им неке ситне обавезе или задужења у оквиру породице
4. Заједно са дететом радите на формирању радних
навика са императивом да имате у виду да је
дете личност за себе и да му не сугеришете да
учи у време за које ви мислите да је добро за
њега
5. Водите рачуна о паузама за учење уколико
осетите да се дете уморило
6. Разговарајте са дететом о томе како ради домаћи
и како учи, о чему размишља итд.

7. Преслишавајте га с времена на време да бисте
стекли увид у то колико зна
8. Не критикујте и не нарушавајте ауторитет
учитеља пред њима, јер су они јако важне карике у њиховом васпитно-образовном ланцу
и често је реч учитеља за њих важнија од речи
родитеља
9. Не претерујте са активностима и садржајима
ван школе, већ водите рачуна шта је и колико
прилагођено узрасту, како бисте сачували њихову енергију, свежину и избегли умор који
ремети концентрацију за учење и посвећеност
школи, јер то може довести и до енергетског
сагоревање деце касније током школовања
10. Не љутите се на дете
ако добије лошију оцену која није у складу
са вашим очекивањима
већ попричајте о пропустима и начинима
превазилажења
11. Усагласите ваша очекивања са могућностима
детета
Све ово не значи да родитељи треба да се искључе
из процеса учења, већ да
буду увек присутни, али да пронађу меру у томе.
Не треба занемарити да је деци јако битно када
су родитељи заинтересовани шта раде и како
уче у школи, јер сви ови моменти стварају код
деце осећај сигурности, самопоуздања и подршке.
Многи родитељи имају радно време које подразумева целодневно одсуство из куће па је
битно осмислити кратке породичне ритуале кад
су сви чланови на окупу. То може бити ритуал
пред спавање или приликом буђења, размена
осећања, прича, читање бајки...То код деце ствара
осећај припадности, заједништва и заштите.
Сања Томановић, педагог

Novi uxbenici
Одлуком Скупштине града, београдски основци
од ове школске године имаће два комплета уџбеника. Колико је дистрибуција књига обиман и тежак посао, уверили су се и наставници и учитељи
наше школе. Требало је пребројати и сложити
сваку књигу. Све је било много лакше и брже захваљујући доброј организацији и изузетно преданом и одговорном раду наших колега Милутина
Јовановића и Слободана Станковића.

Милутин
Јовановић
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Udru`ewe za Ujediwene nacije
Поводом 21. септембра, међународног Дана мира, Удружење за
Уједињене нације Србије организовало је семинар „Одрживи мир
за одрживу будућност“ коме су присуствовали и наши ученици Сара
Ненадовић 8/2 и Ђорђе Николић
7/6. Семинар се одржао 12. септембра 2012. у просторијама Дома
омладине.
Том приликом осмишљени су и
литерарни и ликовни конкурси под
називом „Кад бих ја био генерални
секретар Уједињених нација“ и „Будућност какву желим“.

Popularizacija sporta
Теквондо
Новак Станић, 3/7 - 1. место на Првенству Београда, 1. место на Првенству
Србије и злато на првом Светском
првенству за пионире.
Сташа Станић, 4/6 - 1. место на Првенству Београда, 2.место на Трофеју Београда и 3.место на Купу Србије.
Џудо
Павловић Миња, 4/6 - 1. место на
Првенству Београда
Пливање
Ивана Херич и Маша Филиповић, 4/1
оствариле су одличне резултате на
Првенству Србије у скоковима у воду
и окитиле се бројним медаљама.

Donacija i
recikla`a
На почетку школске
године добили смо вредну
донацију рачунара од делегације Европске уније
у Републици Србији којом
је опремљен други кабинет информатике и допуњен већ постојећи.
Донацију смо добили
залагањем господина
Мише Тривковића, родитеља нашег ученика. Старе
мониторе и застарелу
опрему дали смо на рециклажу.

Поводом великог успеха
Милице Мандић, олимпијске шампионке у теквондоу, у великој фискултурној сали, Теквондо асоцијација Србије је одржала презентацију часа „Теквондо за све - час шампиона“. Презентацију су са
великим занимањем одгледали ученици другог,
трећег и четвтог разреда
са својим учитељима.
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Cвечано обележени приредбом у школи

Dan proboja Solunskog fronta i
Dan Vojske Srbije
14. септембра 2012. године били смо домаћини
Градској организацији резервних војних старешина.
Они су у свечаној сали наше школе обележили
Дан пробоја Солунског фронта и Дан артиљерије
Војске Србије. Истога дана, 1918. године, почела
је артиљеријска припрема пробоја Солунског
фронта. Подсетили смо се славне и потресне
прошлости, храброг напредовања српске војске,
изузетне тактике војводе Живојина Мишића. Уживали смо у програму наших ученика, као и сплету
патриотских песама клапе војних пензионера.
За успешну сарадњу додељене су захвалнице
наставницама Гордани Милин, Марини Стојановић
и Верици Попов, као и главним учесницима програма и пензионисаним старешинама.

Nastava u prirodi – 2. razred
Веће другог разреда је у периоду од 23. до 30. септембра
2012.године реализовало наставу

у природи на Златибору. На овој
планини изузетне лепоте, пространих пропланака прошараним

Najboqi raketni modelari
Професор техничког и информатичког образовања Зоран Гргур инспирисао је своје ученике и
упутио их у све лепоте ваздухопловног моделарства.
У Лисичијем јарку 23. септембра, одржано је
Отворено првенство Београда у ваздухопловном
моделарству у организацији Ваздухопловног савеза
Београда. На такмичењу је учествовало осам
школа са 80 такмичара. Прво место освојили су
наши ракетни моделари Андреј Гобељић, Филип
Ћирић и Вук Марковић, ученици 7/6.

боровима, по којима је планина
добила име, било је свих седам
одељења са 142 ученика смештених у хотелу „Зеленкада“.
О здрављу наших ученика
бринула се др Сања Пештерац
која је у сваком тренутку била
поред деце. За богат културни и
спортски програм и бројне излете побринуо се изванредни
рекреатор Иван Михајловић.
Лепо сунчено време, одлична
храна и љубазност особља у хотелу учинили су да сви понесемо
дивне утиске са ове наставе у
природи.
Мара Новаковић
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Овогодишња прослава Дана школе била је
посвећена свадбеним обичајима у Србији. Централни део приредбе чинило је драмско извођење
комедије „ Избирачица“ Косте Трифковића. Ова
комедија интриге, пуна лаке и пријатне забаве и
смеха без осуде, нарочито се свидела и родитељима и деци. О томе сведочи изузетно велики
број учесника у програму и сјајна посећеност
публике.
Велики труд уложили су чланови драмске
секције са својим наставницама Браниславом
Црноглавац, Марином Стојановић, Радом Симијоновић и Марином Луковић. Одличан избор
староградске музике, којом је дочаран живот

Izlo`ba „Cern u Srbiji“
Поводом нових открића у физици елементарних честица, која су у последње време побудила
огромно интересовање светске и домаће јавности,
организована је изложба у Галерији Робне куће
„Београд“ у организацији Центра за промоцију
науке.
Групу од 18 ученика из одељења 7/2, 7/4 и 7/6
30. октобра водиле су Весна Јовановић и Весна
Радовановић Пеневски. Ученици су погледали
три кратка филма о истраживању Европске лабораторије за нуклеарна истраживања, иначе познате по акрониму „Церн“ (CERN, Conseil Europeen pour la Recherche Nukleaire)
У оквиру изложбе је организован богат пратећи
програм. У сарадањи са Физичким факултетом
Универзитета у Београду организоване су популарне демонстрације огледа из физике које су
изводили студенти Физичког факултета и демонстратори Центра за промоцију науке.

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“

Дан школе
грађанског друштва у Србији деветнаестог века,
направила је наставница Гордана Милин. Музичари и певачи под њеном диригентском палицом увек одушеве све присутне. Вешти и талентовани сликари Пеђе Милосављевића направили
су сјајну сценографију. Наравно, програм не би
био комплетан без изузетне плесне групе Верице
Попов, а све би се тешко одрадило без техничке
подршке Слободана Станковића.
Традиционално се расписују ликовни и литерарни конкурси на тему која прати сам програм.
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SVADBENI OBI^AJI
Свеж мирис ружа у ваздуху се шири,
Виде се рузмарином окићeни,ревери и шешири.
Чују се вика и црквена звона,
Зна се ускоро стиже и она.
Чују се надалеко бубњеви и трубе,
Младини родитељи младожењи руку љубе.
Свуда је бука и праве се параде,
На путу до куће прекрасне младе.
За то време млада се спрема без муке и бола,
Да уђе у окићена свадбена кола.
Пуна нестрпљења изашла је на лођу,
И чека сватове да пред кућу дођу.
Пред олтар су стигли и јецај се чује,
Сузе радоснице, али и осмех ту је,
Завете читају и младожења и млада,
Види се спремни су за нови живот сада.
И прстење као симбол без почетка и краја,
Одвешће младенце до вечнога раја.
Сада је запечаћено и свако зна,
Нови живот почиње судбоносним ДА!
Најуспешнији литерарни рад на тему Свадбени
обичаји је Нине Ковачевић 7/5, а ликовни рад
Јелене Матић 3/1 и Милице Јеличић 4/2.

Обележен Дан
Београда

Поводом 20. октобра,
Дана Београда, одељење
3/6 осмислило је изложбу
у холу школе под насловом
„Београд некада“. Ученици
су кроз групни рад припремали тематске паное
са старим фотографијама
и заборављеним причама
о нашем граду. Вратили су
нас у нека давна, лепа времена када су улицама још
увек јездили фијакери и
одјекивали топоти коњских копита. Све је осмислила и организовала њихова учитељица Драгана
Ћурчић.

Ковачевић Нина 7-5
1. место Дан школе
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Ekskurzija
osmaka

Ученици осмог разреда били су на својој
завршној екскурзији! Три прелепа октобарска дана максимално су искористили за
дружење, боравак у природи и луди провод.
Топло и сунчано време, добро осмишљен
програм и свакако младалачки елан, створили су незаборавну атмосферу.

Садржај екскурзије био је за свачији
укус: неки су се дивили најпознатијим
српским средњовековним манастирима
Жичи, Студеници и Љубостињи, други су
као прави авантуристи истраживали природне лепоте Копаоника и Ђавоље вароши,
а увече су сви уживали у дискотеци!

Рекретивна настава 1. разреда изведена је 14-21.10.2013. на Дивчибарама
за пет одељења овогодишњих првака.
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Обилазак
„Макиша“
У суботу, 20.10.2012. по наставном плану изборног предмета чувари природе, одељење
2/3 обишло је постројење за пречишћавање воде у Макишу.
Ученици су са учитељицом
и групом родитеља, под стручном пратњом запослених, прошли едукацију о води и значају
воде, полагали квиз знања, а затим су обишли сва постројења
за пречишћавање воде.
Цео обилазак је организовала
родитељка Јелена Вуковић која
је запослена као санитарни инжењер у Београдском водоводу
и која се потрудила да научимо
све о значају воде, чистоћи и
начину чувања воде за пиће.
Душанка Радовић

Nastava u prirodi
Zlatibor – 3. i 4. razred

Веће 3. и 4. разреда је реализовало наставу у
природи на Златибору у две смене од 11. до 18. И
од 18. до 25. октобра 2012. године.
Све планиране активности су остварене,а
ученици су уживали у преподневним шетњама
и дивним јесењим пејзажима Златибора. После
подне, часови су били испуњени спортским активностима, а вечери су проводили у дискотеци
уз забаву и анимацију рекреатора Ивана и Бојана.

Весели кишобрани
Овогодишња изложба 47. дечјег „Окробарског салона“ била је
посвећена теми „Београд, град културе-дечја уметничка атракција“. Музеј примењених уметности на овај начин жели да подстакне децу и младе да у свом граду разумеју и поштују богатство историје и уметничких споменика у којима се налази велико
наслеђе уметничке баштине, да на мапи Београда исцртају своје
виђење града у којем одрастају и да пронађу обележја по којима
се он разликује од других метропола у свету. Велики број радова
приспелих у Музеј примењених уметности омогућио је селекторима да се определе за најуспелија решења. Одабрано је 166 радова чија је поставка изложена у Музеју примењених уметности.
Рад наше ученице Марије Вучуровић 6/7 „Весели кишобрани“ је
одабран за штампање каталога и позивница овогодишњег 47. Октобарског салона.
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Prijateqi dece
На позив „Пријатеља деце
Чукарице“, наша школа је учествовала на завршној прослави
Дечје недеље, 5.10.2012. на Калемегдану, испред музеја Цвијете
Зузорић. Сваку београдску општину је представљала по једна
школа. Програм је водио Миња
Субота.
Ученици ОШ “Уједињене нације“ су се представили са две

инструменталне нумере. Оркестар су чинили виолинисти Лука
Прибићевић, Лана Ераковић, Наташа Ђорђевић, Сретен Здравковић, Милица Кољанчић, Аника
Голднер, флаутиста Марија Цветковић, гитаристи Димитрије Лазић и Грегор Стојковић.
Певале су Нера Давидовић,
Јована Ђукић, Мила и Лана Ераковић.

Александар Лазовић, председник „Пријатеља деце Београда“,
био је одушевљен наступом наших
ученика. Миња Субота се сликао
са ученицима и рекао да одавно
није чуо тако добру интерпретацију једног школског оркестра, а
за вокалне способности ученица
имао је само речи хвале. Све похвале је добила и професорка
музичке културе Гордана Милин.

Nastupi grupe peva~a i orkestra Gordane Milin
14. 09. 2012. Приредба поводом настављања традиције Солунских бораца
05. 10. 2012. Наступ на Калемегдану поводом завршетка ,,Дечје недеље’’ - представници Чукарице
24, 25, 26. 10. 2012. Приредбе поводом прославе
Дана школе
31. 10. 2012. Жарково - Помен палим жртвама
1912-1920. године
07. 12. 2012. МЗ Церак виногради - Приредба за
пензионере
21. 12. 2012. Наступ у Месној заједници Старо

Жарково - Жарковачко посело
25. 12. 2012. Баново брдо - Наступ у Галерији `73.
Промоција књиге Славке Грујић
25. 01. 2013. Приредбе поводом прославе школске
славе Свети Сава
24. 02. 2013. Наступ у Цркви Светог Марка уз изложбу ученичких радова
12. 04. 2013. Хуманитарни концерт -Прикупљање
новчаних средстава за оболелог родитеља наше
ученице
23. 04. 2013. Градско такмичење Оркестар 2. место
Мали инструментални састав 2. место
16. 05. 2013. Удружење књижевника Србије - Промоција књиге наше књижевнице Радојке Милошевић
13. 06.2013. Приредба поводом поделе Вукових
и посебних диплома
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Likovne sekcije
Ликовна секција
ученика
четвртог разреда
Добро дошли у необично креативну радионицу,
радионицу која обликује и креира нашу машту.Машту, саткану од снова, видљивих и невидљивих, а
спојених нитима племенитих осећања.
Ми ту цртамо, бојимо, сецкамо, лепимо; обликујемо неку лепшу стварност, какву желимо за
све! У нашој ликовној радионици нема лоших
осећања: нема мржње, зависти или пакости, јер

само ако смо племенити и добри, ако смо испуњени
љубављу према ближњима успећемо да нам радови
буду дивни.
Када пролазите поред ликовне изложбе у холу
наше школе, добро се загледајте у цртеже, јер ако
сте и ви испуњени љубављу и племенитошћу, видећете да у сваком нашем раду куца по једно
мало-велико срце!

„Gradovi, a qudi“
Ученици ликовне секције II
разреда присуствовали су отварању изложбе дечјих радова „Градови, а људи“, 22. 11. 2012. у
Руском дому.
Удружење Пиктум изложило
је радове младих чланова који
су својим делима уткали душу и
подсетили одрасле на нераскидиву везу грађевине и човека наглашавајући да зидове треба подизати у циљу спајања, а не раздвајања, мостове у циљу, а не
прелажења, путеве у циљу упућивања, а не разилажења... Задивили смо се! Наташа Чолић
Прве самосталне изложбе имали су Раде Васић 5/2, Павле Михаиловић 7/1,
Анастасија Стијовић 6/1 и Хана Костић 4/5
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Seminar „Ocewivawe u~enika“
Семинар „Оцењивање ученика“ у организацији
Завода за вредновање квалитета образовања и
васпитања, у сарадњи са Министарствoм просвете,
науке и технолошког развоја и уз подршку пројекта
„Подршка осигурању квалитета система завршних
испита на националном нивоу у основном и средњем образовању“ (ИПА 2008) одржан је 24.11.2012.
године у ОШ “Никола Тесла“ у Раковици. Семинару су присуствовали представници школа са
општине Раковица и Чукарица, а учесници из
наше школе биле су: Драгана Кмезић и Милица
Љубенко професори разредне наставе, Маријана
Белопавловић, наставник географије и Весна Радовановић Пеневски, помоћник директора. Обука
се односила на примену Правилника о оцењивању

ученика у основном образовању и васпитању.
Учесници семинара су на Наставничком већу
презентовали садржај обуке.

Педагошко истраживање

У новембру, ученици 6/7 и 8/2 су учествовали
у истраживачком пројекту који је подржан од
стране King Baudouin fondarion (КBF) из Белгије.
KBF је независна фондација која промовише
правду, демократију и поштовање различитости.
Истраживање је водила Ивана Милошевић из
Центра за развој и едукацију, а ученици су одговарали на питања везана за расизам и дискриминацију у спорту код младих учесника.

Фестивал науке

Ученици одељења 4/4 посетили
су 30. новембра 2012. ФЕСТИВАЛ
НАУКЕ № 6 и провели незаборавно
време на науком инспирисаном ласер-наступу у театру „Бојан Ступица“, а потом играјући се у научној
играоници „Физика рециклаже“ у
Галерији Народне банке Србије.
19. 11. 2012. - Одржан је редовни
годишњи састанак коме, на позив
патријарха Иринеја, присуствују директори основних и средњих школа
и министар просвете.
Одбојка
Oпштинско такмичење у одбојци за ученице
7. и 8. разреда одржано је 21-23. 11.2012. Такмичиле су се екипе из 16 школа са општине
Чукарица. Екипа наше школе је освојила прво
место у финалној утамици са ученицама ОШ
„Браћа Јерковић“.
Ученице су водиле Верица Попов и Весна
Јовановић.

Кошарка
У ОШ „Филип Кљајић Фића“ одржано је такмичење у кошарци. Екипа девојчица 5. и 6.
разреда које су тренирале са наставницама Весном
Јовановић и Верицом Попов заузела је треће
место на Општинском такмичењу. На истом такмичењу екипа дечака 5. и 6. разред, које су припремале наставнице Кристинка Марковић и Весна
Јовановић освојила је друго место.
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Dodela nagrada najuspe{nijima
Општина Чукарица традиционално, крајем календарске године, награђује најуспешније ученике
и професоре у току претходне школске године.
Међу добитницима награда нашли су се и
наши ученици и наставници. Друго место на Републичком такмичењу из математике освојио је

Никола Мирковић,а са њим награду је примио и
његов наставник Бранко Трифуновић. Друго место
на Републичком такмичењу из информатике освојио
је Андреј Гобељић уз помоћ и велику подршку
наставника Милутина Јовановића.

Општина Чукарица
обележава 101 годину постојања

Дани Чукарице
Поводом Децембарских дана Чукарице
ученици 7. разреда са наставницом Маријаном
Богојевић присуствовали су представи и предавању на тему „Стоп наркоманији“ у сали биоскопа
„Шумадија“.
Ученици млађих разреда су учествовали у
обележавању Дана Чукарице ликовним радовима
на тему „Моја Чукарица“
У Културном центру 17. 12. 2012. ученици
наше школе су пред пуном двораном извели
представу „Избирачица“.

Ugledni ~as - muzika, slika i re~
У одељењу 7/2 одржан је угледни час
„Визуелизација музичке композиције и поезије“. Наставница ликовне културе Славица
Тодорић осмислила је час на ком је желела
да обједини три уметности: сликарство,
књижевност и музику. Ученицима је презентована композиција „Лабудово језеро“
Чајковског, а путем визуелно-звучних линкова ученици су уведени у психолошко
дејство боја и облика. Наставница српског
језика Мирјана Гобељић подстакла је ученике да се изразе и рецитовањем љубавне
поезије Ракића, Шантића... Ученици су
уживали у овом креативном споју изразивши
своју маштовитост, оригиналност и слободу
мишљења.
Још једно истраживање у нашој школи у сарадњи са Институтом за педагошка истрађивања
радила је Ивана Ђерић, бивши ђак наше школе,
а за потребе израде докторске дисертације. Циљ
овог истраживања је да се прикупе подаци о
уверењима, ставовима и искуствима ученика и
наставника о природи ученичке аутономије и
начинима њеног испољавања у школској пракси.
Фокус групе су чинили ученици 8. разреда и
наставници предметне наставе.

O postanaku sveta

Угледни час о постанку света одржан је
пред шароликом публиком од трећег до осмог
разреда. Различита мишљења са становишта
својих наука су изнели вероучитељ Марко
Павловић, биолог Александра Микић и физичар
Весна Радовановић Пеневски.
Ученици су били заинтересовани и питањима покушали да разјасне многе недоумице
које су до тада имали и подстакну наставнике
да оваквих часова буде још више.
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Sre}na Nova 2013. godina
Продаја новогодишњих честитки и дечјих рукотворина, осмишљена је са циљем да ученици млађих
разреда прикупе средства за опремање својих учионица. Својим ведрим духом, а и вештином трговања,

потпуно су разоружали родитеље и наставнике који
нису могли да одоле њиховим креацијама и шарму.
Хол школе личио је на прави новогодишњи вашар
где је све брујало од дечје граје и смеха!
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„Poka`i {ta zna{“
Два месеца су текле припреме
за финално вече манифестације
„Покажи шта знаш“. На аудицију
се пријавило преко 300 ученика
од којих је четрдесет и двоје
прошло у финале. Ученици су
се 28.12.2012. пред многобројном
публиком и екипом РТС-а такмичили у пет категорија: плес,
рукотворине, глума, певање и
свирање.
У жирију су били: Наташа
Крстић, музиколог, Тамара
Дојчиновић, оперска певачица,
Амир, плесни кореограф, Синиша Станојевић, музичар и Марина Стојановић, професор
српског језика, руководилац
драмске секције.
У ревијалном програму наступали су: ритмичка секција,

Мала
олимпијада

У оквиру реализације
програма школског спорта, 21. децембра 2012.
године одржана је „Мала
олимпијада“ у сали „Партизан“ у Жаркову.
На Полигону спретности мешовита екипа ученика одељења Зорице
Пјешчић (1/7) је освојила 1. место, а ученици одељења Предрага
Шућура (2/4) су освојили
2. место.

Урош Живковић, ученик осмог
разреда и Ања Вулић, ученица
четвртог разреда. Премијерно је
изведена песма Сродна душа,
текст написала педагог Сања Томановић, композитор Ивона Поповић, ученица трећег разреда,
аранжман наставник Слоба Станковић, певале су Исидора Готовчевић и Ивона Поповић уз
пратњу Анике Голднер и Марије
Цветковић.
Најбољима су подељени трофеји. Награђени ученици су:
за глуму Минa Миловановић
4/7, за плес ученици 5/4 (Маркo
са пријатељима) и Сарa Ивановић, 2/7, за певање Ивонa Поповић 3/3, Јованa Ђукић 7/1,
Анастасијa Новковић 4/4 и Мартa
Јовичић 7/5, зa свирање Аникa
Голднер 7/5 и Милош Милићев
4/2, битбоксер Радомир Стани-

Победници 5/4
шић 8/4, рукотворинe Павле
Обрадовић и Наталија Стаменковић 4/4.
Организатори ове манифестације били су као и прошле
године Верица Попов, Сања
Сворцан Поповић, Слободан
Станковић, и Сања Томановић.
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Sveti Sava u slici i re~i

Изложба ликовних радова у
холу школе. Награђени радови
Милутин Кукаљ 3/5 и Андријана
Ђукић 8/3
l Хор и оркестар школе
l Чланови драмске секције наступили су у програму који је
осмислила мајка наших ученика
Јасмина Ћирић. Госпођа Ћирић
заслужна је и за визуелни идентитет учесника, као и за изглед
сцене.
l Покретачка енергија драмске
секције: наставнице Марина Луковић, Рада Симијоновић, Бранислава Црноглавац и Марина
Стојановић.
l Плесна група Верице Попов!
l Ненад Симијоновић као Свети
Сава!
l Диван глас Јоване Ђукић води
вас до анђеоских висина, оплемењује срце и душу и захтева
да се дивите истинском таленту
и лепоти којом зрачи!
l Музичка и техничка подршкаСлободан Станковић.
l

Марија и
Душко Божовић,
kумови школске славе

„Radost novog jutra“
Све је мирисало на добро вече... Растко и
Сава, принц и монах, двор Немањића и Хиландар,
просветитељ и „путник за којим се рађа пут“,
чудотворац и спаситељ, вера, нада и љубав делови су богатог мозаика живота Светог Саве
који су овог пута на маштовит и оригиналан
начин приказали на сцени ученици 2/1 разреда.
У организацији, осмишљавању и уз свесрдну
помоћ учитељице Тање Пешић, ученици су надмашили сами себе.

januar
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1. НАГРАДА

Песма
Светом Сави
Кад зима дође
Пуно се празника слави,
Ђаци највише воле,
Празник Светом Сави.
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Школска слава традиционално је прилика да се у пензију,
на свечан начин, испрате наше драге колеге:
Милена Стевановић, Даринка Красин, Славица Јанковић,
Мирјана Крсмановић, Сава Јанковић и Мирјана Јоргаћевић.

У јануару
двадесет седмог дана,
сва деца на приредбу
дођу дотерана.
На школској слави
причају и певају
О Сави просветитељу.
Сваког ко школу
поштује и воли,
Свети Сава ће
с неба да благослови.
Ања Димитријевић, 2-2
1. НАГРАДА (одломак)

[ta je narod izgubi li
jezik, zemqu, du{u?
(...) Језик је душа народа и његово огледало,које
чува његову јединственост и непоновљивост...
(...) Језик је хлеб који нам је Свети Сава дао да на
њему молимо наше молитве и певамо успаванке.
Колевке су најлепшe место где анђели певају и
спавају. На нашем лепом српском језику певамо
своје песме, опевамо своју душу и домовину. Ми
смо једини народ који пева о својој историји, јунацима,
митовима и легендама у десетерцу... Писмо је врло
важан елемент језика. Зато људи који желе да нас
поробе управо њега угрожавају. Треба то препознати
и заштитити наше благо, нашу ћирилицу. И зато пишите ЋИРИЛИЦОМ!
Оливера Јовић, 8-3

^arobni svet ma{te

Увирем у свитање једног јутра изнад
облака негде у Африци. Прерано за свет
пристајем на срећу и одлазим тамо где се
рађа вечност.
Миран сам. Видим свет умивен руменим
светлом и верујем да сада примам дар са
неба.
Певам, праштам и заувек препуштам себе
том мирном сну. Путујем сасвим сам и
враћам се мислима радости.
Видео сам сутра и завидео земљи зато
што се радује сваком новом дану.
Будим се сувише рано, враћам се себи и
завидим небу зато што је мирно заувек.
Лазар Вулић 4/7

Zimski kamp
Дечји зимски камп је организован за млађе ученике од
13. до 19. јануара у СРЦ“Пионирски град“ Вођа групе је
била Душанка Радовић, а 27
ученика од 2. до 4. разреда су
освојили бројне дипломе.
За ученике старијих разреда организован је камп на
Ади Циганлији од 2. до 7.
јануара. Учествовало је 25
ученика наше школе, а вођа
групе је била Кристинка Марковић.
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Прослава јубилеја верске наставе у Србији

Duhovno-umetni~ki program
„Zave{taWa Svetog Simeona“

Поводом десет година од
враћања верске наставе у школе
Србије у препуној крипти Храма
Светог Марка, 24. фебруара
2013. године, одржан је духовно-уметнички програм Завеш-

IN MEMORIAM

Увек ћемо се радо сећати
наших драгих колегиница

Светлана
Јовановић

Дивна
Бранковић

тања Светог Симеона, који је
осмислила Славица Тодорић са
свештеником Небојшом Тополићем. Ученици 5/1, 5/3 и 5/5
извели су драмски приказ Завештања уз музичку пратњу
дечјег хора и оркестра школе.
Постављена је дечја ликовна изложба икона, цркава и манастира
која је дуго припремана. Манифестацију је благословио Преосвећени Епископ хвостански
г. Атанасије, викар Патријарха
српског:
„Вечерас је обрадован Стефан Немања, Свети Симеон, родоначелник нашег крштеног
рода. И Свети Сава је радостан.
Сви наши племенити и родо-

љубиви преци радују се зато
што су видели, драга децо, да
идете оним путем који су они
направили, показали и утемељили. Радују се зато што имају
достојне следбенике и наследнике. Ви сте будућност Србије.
Зато, наставите овако како сте
вечерас показали, и онда ћемо
сви заједно успети. Чувајте памћење и стварајте у оквиру тог
памћења.“
Ученик Марко Миладиновић
је за Његову светост патријарха
српског Иринеја насликао манастир Лелић.
Изложба је имала и хуманитарни карактер прикупљања одеће за незбринуту децу.

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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Успеси наших ученика на
општинским такмичењима

Општинско такмичење из ПРОГРАМИРАЊА одржано 23.02.2013. у ОШ „Бранко Радичевић“ Велика
Моштаница

VII разред
Aндреј Гобељић 7/6
Растко Миочиновић 7/6
Вук Марковић 7/6
VIII разред
Лука Вујчић 8/2

пласман
1.
2.
3.
пласман
2.

предметни наставник
Милутин Јовановић
Милутин Јовановић
Милутин Јовановић
предметни наставник
Милутин Јовановић

Резултати ученика са општинског такмичења из
ФИЗИКЕ одржаног 10.02.2013. године у ОШ „Љуба
Ненадовић“

VI разред
Валентина Њаради 6/5
Тамара Вучетић 6/6
Стефан Дрљевић 6/7
Тамара Поњавић 6/7
Никола Тривковић 6/2
Гордана Ничић 6/6
Лазар Мићуновић 6/6
VII разред
Ђорђе Дикић 7/4
Лука Јевтовић 7/1
Растко Миочиновић 7/6
Андреј Гобељић 7/6

пласман
1.
1.
1.
1.
похвала
похвала
похвала
пласман
3.
похвала
похвала
похвала

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

Koncert na ~asu!
Овако треба да изгледа час музичке културе!
Ирена, Младен, Лука и Андреа, ученици 8/2,
приредили су мини-концерт забавне музике.
На репертоару су биле песме познатих бендова
Србије и бивше Југославије: Екатарине Велике,
Рибље чорбе, Филма, Црвене јабуке, Ван Гога...
Свакако треба похвалити ентузијазам ових младих људи, али и њиховог наставника Слободана
Станковића, који подржава и подстиче креативан
рад и слободу изражавања на својим часовима.

Резултати ученика са књижевне олимпијаде одржане
10.02.2013. године у ОШ „Филип Кљајић Фића“

VIII разред
Марија Маљковић 8/4

пласман
3.

предметни наставник
Марина Стојановић

Резултати ученика у малом фудбалу
у СЦ „Партизан,“, Жарково.

Екипе
Девојчице V-VI разред
Девојчице VII-VIII разред
Дечаци V-VI разред
Дечаци VII-VIII разред

пласман
3.
3.
3.
1.

предметни наставник
В. Јовановић и В. Попов
В. Јовановић и В. Попов
В. Јовановић
В. Јовановић

Снежана Јоцић, руководилац Стручног
актива биологије и хемије, 5. фебруара у
медијатеци школе одржала је стручно предавање на тему Одређивање ph вредности
раствора.

Одељење 1/3 - Свет око нас, огледни час „Вода“
Одељења 3/1 и 3/5 посетила су ватрогасну бригаду у насељу Филмски град. Ватогасци су демонстрирали припрему за гашење пожара и полазак на терен.
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Tematska osmomartovska izlo`ba
Поводом Дана жена, одељење
1/4 са учитељицом Весном Ристић организовало је продајну
изложбу честитки у холу школе.
У оквиру тематских дана 7. и
8. марта у 2/7 обрађиван је појам
- празник - кроз предмете српски
језик, свет око нас, ликовна и
музичка култура, грађанско васпитање и математика. Остварењем постављених циљева постигнути су добра атмосфера
на часовима, укључивање појединих родитеља у активности, задовољство у креативном раду.

U Beogradskoj
filharmoniji
Ученици 4/4, 25. марта ишли
су на концерт симфонијског оркестра Београдске филхармоније
„Водич за оркестар за младе“ Бенџамина Бритна под диригентском
палицом Милана Недељковића.
У концертној дворани Београдске
филхармоније уживали су у јединственом простору и концерту намењеном баш њима.

^as muzi~ke
kulture
У одељењу 3/5, 22.
марта 2013, учитељица
Драгана Кмезић одржала
је угледни час музичке
културе.
Ученици су уз хармонику, металофоне,
бубњеве, палице и звечке
учили нову ноту свирајући песму „Жаба и
зец“, слушали Бахову
„Арију“ и импровизовали композиције на познате текстове песама.

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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Успеси наших ученика на
општинским такмичењима
Резултати са Општинског такмичења из БИОЛОГИЈЕ
одржаног 03.03.2013 год. у ОШ „Бановић Страхиња“

V разред
Перић Милица 5/6
Живковић Нина 5/2
Ковачевић Петар5/ 6
Сајловић Теодора 5/6
Манојловић Мила 5/4
Стевановић Теодора5/ 6
Радовић Никола5/ 3
Дакић Златко5/1
Милетић Лазар5/ 5
Бојановић Софија 5/1
Петровић Огњен 5/3
Репак Исидора 5/6
VI разред
Станојевић Сара 6/1
Мићуновић Лазар 6/6
Зелић Марија 6/4
Костић Петар 6/5
Глоговац Милица 6/3
Њаради Валентина 6/5
Брекић Сара 6/3
Ђоровић Тијана 6/4
Цветковић Јован 6/6
Јакшић Тара 6/4
Маленовић Михајло 6/5
Јовановић Лена 6/6
Вуковић Катарина 6/1
Богосављевић Соња 6/1
VII разред
Димитријевић Огњен 7/3
Петровић Емилија 7/5
Давидовић Нера 7/1
Михајловић Петар 7/1
Марковић Вук 7/6
Аџић Катарина 7/2
VIII разред
Шорак Јана 8/6
Рогошић Марко 8/5
Поповић Ања 8/2
Аруновић Тамара 8/6
Ђурић Андреа 8/2
Јовић Оливера 8/3
Благајац Ирена 8/2

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

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

Резултати са Општинског такмичење из ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА одржаног 10.03.2013. године у ОШ „Милош Црњански“

VIII разред
Нађа Гајић 8/6
Маја Ратковић 8/6
Алекса Благојевић 8/6
Лазар Христов 8/2
Ања Поповић 8/2
Тамара Аруновић 8/6
Оливера Јовић 8/3
Маша Аксентијевић 8/5

пласман
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
3.

предметни наставник
Маја Ђорђијевић
Маја Ђорђијевић
Маја Ђорђијевић
Весна Томић Митровић
Весна Томић Митровић
Маја Ђорђијевић
Ивана Рашета
Гордана Марковић

Резултати са Општинског такмичење из ГЕОГРАФИЈЕ
одржаног 24.03.2013. године у ОШ „Ђорђе Крстић“

VII разред
Ераковић Мила 7/3
Билић Матеја 7/2
Лончаревић Анастасија 7/1
Каракушевић Мара 7/1
Ковачевић Марта 7/1
Ћирић Филип 7/6
Николић Ђорђе 7/6
VIII разред
Стевановић Драгана 8/1
Александров Лазар 8/6
Настић Снежана 8/1
Лујић Јована 8/2

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

предметни наставник
Белопавловић Маријана
Николић Ана
Белопавловић Маријана
Белопавловић Маријана
Белопавловић Маријана
Николић Ана
Николић Ана
предметни наставник
Белопавловић Маријана
Николић Ана
Белопавловић Маријана
Николић Ана

Резултати са Општинског такмичења из ХЕМИЈЕ
одржаног 10.03.2013. године у ОШ „Јосиф Панчић“

VII разред
Ђорђе Дикић 7/4
Лука Јевтовић7/1
Андреј Гобељић7/6
Никола Радосављевић7/4
Татјана Миjалковић 7/4
Јована Ђукић 7/1
Павле Михаиловић 7/1
Растко Миочиновић 7/6
Катарина Аџић 7/2
VIII разред
Василије Ничић 8/4

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

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

Резултати са Општинског такмичења из ИСТОРИЈЕ
одржаног 23.3.2013. године у ОШ „Владимир Назор“

VII разред
Ливаић Иван 7/5
Бакрачлић Филип 7/5

пласман
1.
3

предметни наставник
Љубица Спасић
Љубица Спасић

Резултати са Општинског такмичења из МАТЕМАТИКЕ одржаног 2.3.2013. у ОШ „Мирослав Антић“

III разред
Душан Јовановић 3/1
Анђела Миланковић 3/5
Александар Марковић 3/3
Реља Петковић 3/4
Теодора Христов 3/6
IV разред
Милан Гргић 4/7
Данијел Торес Поповић 4/7
Катарина Бацковић 4/5
Милош Милићев 4/2
Ана Палошевић 4/6
Ива Томовић 4/4
Урош Ђукић 4/1
Анђела Димић 4/7
Маша Филиповић 4/1
Александар Илић 4/4
Анђела Топаловић 4/6
Марко Соковић 4/5
Никола Аксентијевић 4/3

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

предметни наставник
Биљана Мунишић
Драгана Кмeзић
Милица Квргић
Драгана Новаковић
Драгана Ћурчић
предметни наставник
Сања Сворцан Поповић
Сања Сворцан Поповић
Весна Огњановић
Весна Алић
Јелена Вучковић
Ивана Васиљевић
Душанка Ђурић
Сања Сворцан Поповић
Душанка Ђурић
Ивана Васиљевић
Јелена Вучковић
Весна Огњановић
Ана Радивојевић
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Општинско такмичење
из српског језика
Наша школа била је организатор Општинског такмичења
из српског језика 3. марта 2013. Угостили смо 314 ученика
и тридесетак професора из 18 основних школа са територије
Чукарице. У петом разреду је било 72 такмичара, у шестом
97, у седмом 90 и у осмом разреду 55 такмичара.
Надамо се да смо се показали као добри домаћини. Све
је прошло у најбољем реду, а најуспешнији такмичари
наше школе остварили су запажене резултате.
Резултати са Општинског такмичења из СРПСКОГ ЈЕЗИКА
V разред
пласман
Анђела Зафироски 5/1
1.
Марија Ђикановић 5/1
2.
Невена Милосављевић 5/6 3.
Јана Петровић 5/1
3.
Јована Стјепановић 5/4
3.
Маша Спасић 5/7
3.
Ђорђе Маринков 5/5
3.
VI разред
пласман
Марија Зелић 6/4
1.
Сара Цвијовић 6/6
1.
Анастасија Стијовић 6/1
2.
Гордана Ничић 6/6
2.

предметни наставник
Рајка Тодоровић
Рајка Тодоровић
Мирјана Гобељић
Рајка Тодоровић
Бранислава Црноглавац
Бранислава Црноглавац
Рајка Тодоровић
предметни наставник
Марина Стојановић
Марина Стојановић
Марина Луковић
Марина Стојановић

Катарина Јоцић 6/7
Вишња Јовановић 6/6
Теодора Чуровић 6/6
Ива Марковић 6/6
Ненад Симијоновић 6/5
Лена Јовановић 6/6
VII разред
Мара Каракушевић 7/1
VIII разред
Ања Поповић 8/2
Душан Тодоровић 8/4
Оливера Јовић 8/3

Vr{wa~ka edukacija
На часу одељењске
заједнице, 11. марта организовано је предавање на
тему „Како да спремно закорачимо у пети разред“
чији су реализатори били
ученици 5/6: Станко, Милица, Невена и Теодора.
На непосредан начин деца
са искуством преласка у
пети разред су својим другарима четвртацима приближили оно што их чека,
рушећи све предрасуде наметнуте од одраслих из
окружења и пружајући им
фасцинантну подршку.
V разред
Теодора Петковић 5/7
Станко Бугарчић 5/6
Петар Ковачевић 5/6
Ивана Тешовић 5/4
Марија Ђикановић 5/1
Андрија Мијаловић 5/4
Лазар Грујић 5/2
VI разред
Тамара Поњавић 6/7

пласман
1.
3.
3.
3.
3.
3.
похвала
пласман
1.

предметни наставник
Јована Војновић
Радмила Божић
Радмила Божић
Јована Војновић
Мирјана М. Ристић
Јована Војновић
Бранко Трифуновић
предметни наставник
Мирјана М. Ристић

Валентина Њаради 6/5
Стефан Дрљевић 6/7
Катарина Јоцић 6/7
Лазар Мићуновић 6/6
Марија Зелић 6/4
Тамара Вучетић 6/6
Сара Цвијовић 6/6
Гордана Ничић 6/6
VII разред
Ђорђе Дикић 7/4

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

Радмила Симијоновић
Марина Стојановић
Марина Стојановић
Марина Стојановић
Марина Луковић
Марина Стојановић
предметни наставник
Радмила Симијоновић
предметни наставник
Мирјана Гобељић
Марина Стојановић
Рајка Тодоровић

Такмичење
рецитатора
Традиционално, сваке године у марту, одржава се
такмичење рецитатора. Организују се два такмичарска
дана - први за млађе такмичаре и други за старије.
13.3.2013. у свечаној сали
школе окупило се педесетак
ученика узраста од првог
до четвртог разреда. Жири
је имао озбиљан задатак да
изабере седморо најуспешнијих који су се придружили
старијим ученицима 14. 3.
2013. Прво место освојили
су Теодора Миловановић
4/4 и Матија Зец 6/2.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
3.
похвала
пласман
1.

Мирјана М. Ристић
Мирјана М. Ристић
Мирјана М. Ристић
Радмила Божић
Радмила Божић
Радмила Божић
Радмила Божић
Радмила Божић
предметни наставник
Бранко Трифуновић
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Андреј Гобељић 7/6
Сташа Стаматовић 7/6
Катарина Пекурар 7/3
VIII разред
Лазар Христов 8/2
Нађа Гајић 8/6
Василије Ничић 8/2

2.
3.
3.
пласман
похвала
похвала
похвала

Бранко Трифуновић
Бранко Трифуновић
Мирјана Ј. Ристић
предметни наставник
Радмила Божић
Бранко Трифуновић
Радмила Божић

V разред
Бродо-моделарство
Жељко Јовановић 5/5
VI разред
Машинска техника
Петар Милићевић 6/4
Марија Лазаревић 6/4

пласман

предметни наставник

3.
пласман

Небојша Миленковић
предметни наставник

Резултати са Општинског такмичења из
техничког и информатичког образовања одржаног 24.03.2013. године у ОШ „Браћа Јерковић“
у Железнику

1.
3.

Снежана Јоцић
Снежана Јоцић
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Општинско
такмичење у рукомету

Општинско такмичење у рукомету одржано је у ОШ „Ђорђе Крстић“ Екипа девојчица 5-6. разред, као и обе екипе дечака
5-6. и 7-8. разред освојили су 3. место.
Екипе су водиле Негица Чворовић, Верица Попов и Весна Јовановић.
VII разред
Ракетно моделарство
Вук Марковић 7/6
Саобраћајна секција
Алекса Танасковић 7/3

пласман

предметни наставник

2.

Зоран Гргур

3.

Весна Игњатовић

Успеси наших ученика на градским такмичењима

Резултати са Градског такмичења из књижевности - Књижевна олимпијада одржана
16.03.2013. године у ОШ „Михаило Петровић
Алас“

VIII разред
Марија Маљковић 8/4

пласман
1.

предметни наставник
Марина Стојановић

Резултати са Градског такмичења из физике одржанoг 16.03.2013. у ОШ „Ђорђе Крстић“

VI разред
Валентина Њаради 6/5
Тамара Поњавић 6/7
Стефан Дрљевић 6/7
Тамара Вучетић 6/6
VII разред
Андреј Гобељић 7/6
Ђорђе Дикић 7/4

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

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

Резултати са Градског такмичења из програмирања одржанoг у Рачунарској гимназији

VII разред
Андреј Гобељић 7/6

пласман
2.

предметни наставник
Милутин Јовановић

Zna~aj
zdrave ishrane
Предавања о здравој исхрани ученицима
6. разреда одржала је Тања Петровић Миланковски, родитељ наше ученице. Она је
запослена у предшколској установи „Др Сима
Милошевић“ у Земуну на пословима нутриционисте - дијететичара. Предавање су слушали заинтересовани ученици у два термина
20. и 25. марта 2013. године у медијатеци
школе. Поред занимљиве презентације, ученици су имали доста питања у вези са најзначајнијим принципима здраве исхране, о значају доручка као најважнијег оброка и о
гојазности која је узрок многих болести.

Градско такмичење у спортској гимнастици одржано је 30. марта 2013.
Екипа у саставу Катарина Мудрић 6/5,
Ана Бајчић 5/5 и Лена Јовановић 6/6 заузела је запажено 2. место и тако се пласирала на међуокружно такмичење. Наше
успешне гимнастичарке припремала је и
водила наставница Верица Попов.

Humanitarna akcija

Ученици одељења 1/ 2,4,5,7 2/2,3,7, 3/1,4,7
4/2,4,6 учествовали су у хуманитарној акцији
која је помогла Друштву за борбу против церебралне и дечије парализе. Скупили су
12130,00 динара, а од тог новца купљено је 60
карата за хуманитарни поп-рок концерт који је
одржан у Културном центру Раковица. Организатор
акције, Школа гитаре „Чупавко“ уручилa je захвалницу школи за учешће у акцији, а одељење
1/4 добило је урамљену слику- захвалницу јер је
дало највећи прилог у овој акцији.
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Боравак

Humanost na delu

У нашој школи 12. априла је
одржана хуманитарна приредба,
а циљ је био да прикупимо део
средстава потребних за операцију маме наших ученика која
болује од леукемије. Приредбу
су организовале ученице 8/3 Јована Терзић и Николина Милосављевић. У програму је учествовала
група певача: Срна Ераковић,
Андријана Ђукић, Јована Терзић,
Николина Милосављевић, Јована
Ђукић, Ања Томишић, Ана ДоМилинко Исаковић, познат по хуманитарној акцији
„Милинко вам дарује“ у оквиру које је путовао по
Србији и остављао поклоне
на различитим локацијама,
надајући се да ће их пронаћи
они којима су ти поклони
потребни, даровао је књиге
и нашим првацима.

шеновић, Софија Мандић, Нера
Давидовић, Марта Ковачевић,
Марта Јовичић. Солисти: Јована
Ђукић, Урош Живковић, Марта
Јовичић и Анастасија Новковић.
Аника Голднер пратила их је на
виолини, а Валентина Њаради
на хармоници. Музички програм
осмислила је Гордана Милин.
Плесне тачке извеле су Ивона
Поповић и Кристина Мусонера
као и плесна група девојчица
VII разреда које је припремила

Верица Попов. Техничку подршку су пружили наставник Душан Гаврић и ученици Милан
и Радош.
Акцију су подржали ученици
и запослени и прикупљено је
318 000,00 динара.
Ј. Терзић и
Н. Милосављевић, 8/3
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Izlo`ba vaskr{wih jaja
Ученици наше школе су се веома радо одазвали позиву наставника
верске наставе и ликовне културе за осликавање васкршњих јаја.
Одабране су теме у вези сa највећим хришћанским празником и
урађени изузетно лепи радови.
Отварању изложбе васкршњих јаја у Општини Чукарица
25.04.2013. присуствовали су ученици 5. разреда са наставницом
верске наставе. Изложба је била добротворног карактера и наши
ученици су још једном показали хришћанску љубав и отвореност
за помоћ онима којима је потребна.
Тања Радановић

Pri~e{]e u^enika

Ученици 1. 2. и 3. разреда са
вероучитељем Марком Павловићем и наставницом биологије
Александдром Микић, 13. априла
присуствовали су Божанственој
литургији и приступили светој
тајни причешћа.
„Храм Преображења Господњег на Видиковцу био је права

рајска башта. Учитељ веронауке
из ваше школе довео је педесетак
својих ученика на причест. Било
је право уживање гледати како
су толика деца послушна једном
младом човеку препуном ентузијазма и љубави, а многа од
њих вероватно први пут улазе у
цркву и причешћују се. Не знам

Апсолутни
победници - 3/6

име вашег вероучитеља, али сам
сигурна да заслужује награду за
труд!
Пуно успеха у раду са децом
жели вам Мирјана Ћурчић са
Видиковца!“

Ples
Традиционално, већ 9. пут, Верица
Попов организовала је такмичење у
плесу 19. априла
Победници старијих група
1. место одељење 7/3 и 7/1
2. место група „Илузија“
3. место деле групе „Колачићи“ и
„Скајс“
Победници млађих група
1. место одељење 3/6
2. место ученице Ана Станковић и
Анђела Борисављевић
3. место група „Шах“
Апсолутни победници
Одељење 3/6 са „Каљинком“

Biblioteka umesto Facebook-a
У току школске године најбољи читаоци у првом
полугодишту су Елена Кузмановић 1/6, Миодраг Армуш 4/5, Душан Стојаковић 5/2, а на крају школске
године Маша Станојевић 1/4, Ива Вељовић 4/1, Немања Тодоровић 5/3.
У библиотеци је одржано и неколико продајних
изложби књига. На поклон смо добили 34 књиге, а
од библиотеке „Лаза Костић“ 30 књига. На Сајму
књига купљено је 45 нових наслова чиме је обогаћен
библиотечки фонд.
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Narodna tradicija
Ученици 1/4 су 11. априла
одржали угледни час из народне
традиције на коме су са учитељицом Весном Ристић приредили изложбу ручних радова,
народне ношње, старих фотографија чиме је дочаран амбијент старинске собе. У централном делу налазило се огњиште, ниски сто и хоклице,
фењери, па је учионица личила на прави Етнографски музеј. Гостујући предавачи биле
су маме и баке ученика 1/4.

Humanost ili greh...

Обично нам се чини или пак живимо у уверењу да се
теологија и наука не слажу то јест да оне једна другу
искључују. Посебно стичемо такво уверење када говоримо
о неким питањима која се тичу и науке и теологије, а једно
од тих питања је и абортус. Подстакнута ученичким питањима
и њиховом великом заинтересованошћу за питање абортуса
и теолошког и научног става о њему, наставница биологије
Александра Микић је организовала час са вероучитељем
Марком Павловићем на тему „Биолошки и теолошки поглед
на абортус“ са посебним освртом на превенцију.

Монодрама о војводи Јанку

У свечаној сали школе, 9.
04 изведена је монодрама "Мудри јуначки војвода Јанко Катић"
по тексту Милована Витезовића.
Монодрама говори о животу
војводе Јанка Катића, једног од
организатора Првог српског
устанка и најближег и најбољег

Угледни час
БИОЛОГИЈЕ

Карађорђевог сарадника. Захваљујући глумачком умећу
Александра Дунића, ова монодрама публици приближава једно давно време, важну историјску личност и народни устанак који је променио српску историју.

Угледни час
СРПСКОГ
ЈЕЗИКА

Глумац
Александар Дунић
и директор
Јанко Ћупина

Угледни час
4/5
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Резултати са Градског такмичења из математике одржанoг 6.4.2013. у ОШ „Младост“ и
ОШ „20. октобар“

IV разред
Катарина Бацковић
Милош Милићев
Ана Палошевић
Ива Томовић
V разред
Теодора Петковић
Петар Ковачевић
Ивана Тешовић
VI разред
Валентина Њаради
Тамара Поњавић
Катарина Јоцић
Гордана Ничић
Стефан Дрљевић
Лазар Мићуновић
Маша Зелић
Тамара Вучетић
VII разред
Андреј Гобељић

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

предметни наставник
Весна Огњановић
Весна Алић
Јелена Вучковић
Ивана Васиљевић
предметни наставник
Јована Војновић
Радмила Божић
Јована Војновић
предметни наставник
Мирјана М.Ристић
Мирјана М.Ристић
Мирјана М.Ристић
Радмила Божић
Мирјана М.Ристић
Радмила Божић
Радмила Божић
Радмила Божић
предметни наставник
Бранко Трифуновић

Резултати са Градског такмичења из биологије
одржанoг 14.04.2013. у ОШ „Јован Дучић“

V разред
Милица Перић
Теодора Стевановић
Петар Ковачевић
Нина Живковић
Мина Манојловић
VI разред
Лазар Мићуновић
Марија Зелић
Тијана Ђоровић
Сара Станојевић
Тара Јакшић
Михајло Маленовић
Валентина Њаради
Јован Цветковић
Милица Глоговац
Петар Костић
VII разред
Нера Давидовић
Огњен Димитријевић
Емилија Петровић
VIII разред
Јана Шорак
Марко Рогошић

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

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

Резултати са Градског такмичења из хемије одржанoг 06.04. 2013. у ОШ „Светозар Марковић“

VII разред
Ђорђе Дикић 7/4
Андреј Гобељић 7/6

пласман
1.
1.

предметни наставник
Лидија Ковачевић
Лидија Ковачевић

Градско такмичење малих инструменталних састава и оркестара одржано је
23.04.2013. у великој дворани Дечјег културног
центра. Нашу школу су представљала два
оркестра које је припремала и водила Гордана
Милин. У групи малих инструмената наш
оркестар, виолина са 8 чланова, заузео је
друго место. И у категорији оркестара преко
10 чланова заузели смо, такође, друго место.

april
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Републичко такмичење из физике oдржано је 26-28. априла у Зрењанину. Учествовало је троје наших ученика и сви су освојили
награде: Валентина Њаради 6/5 1. место, Тамара Поњавић 6/7 3. место и Андреј Гобељић
7/6 3. место.
Резултати са Градског такмичења из енглеског
језика одржанoг 07.04. 2013. у ОШ „Милена
Павловић Барили“

VIII разред
Нађа Гајић
Маја Ратковић

пласман
1.
2.

предметни наставник
Маја Ђорђијевић
Маја Ђорђијевић

Резултати са Градског такмичења из географије
одржанoг 13.04. 2013. у ОШ „Милош Црњански“

VII разред
Мила Ераковић
Анастасија Лончаревић
VIII разред
Драгана Стевановић

пласман
3.
3.
пласман
2.

предметни наставник
Маријана Белопавловић
Маријана Белопавловић
предметни наставник
Маријана Белопавловић

Резултати са Градског такмичења из српског језика
одржанoг 13.04.2013. у ОШ „Драган Лукић“

V разред
Невена Милосављевић
VI разред
Марија Зелић
Анастасија Стијовић
Сара Цвијовић
Ива Марковић
Гордана Ничић
Вишња Јовановић
Катарина Јоцић
Анђела Зафироски
Марија Ђикановић
VII разред
Мара Каракушевић
VIII разред
Оливера Јовић
Андријана Ђукић

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

предметни наставник
Мирјана Гобељић
предметни наставник
Марина Стојановић
Марина Луковић
Марина Стојановић
Марина Стојановић
Марина Стојановић
Марина Стојановић
Радмила Симијоновић
Рајка Тодоровић
Рајка Тодоровић
предметни наставник
Радмила Симијоновић
предметни наставник
Рајка Тодоровић
Рајка Тодоровић

Резултати са Градског такмичења из историје
одржанoг 20.04. 2013. у ОШ „Ђорђе Крстић“

VII разред
Иван Ливаић

пласман
2.

предметни наставник
Љубица Спасић

Резултати са Општинског такмичења у атлетици
одржаног 18.04.2013. год. на стадиону ОФК „Београд“

Девојчице VII-VIII разред
дисциплина
Ђорђевић Наташа 7/1
100m
Чеперковић Милица 7/2
300m
Ратковић Марија 7/4
600m
Ранковић Нина 8/4
бацање кугле
Ратковић Тамара 7/2
скок у даљ
Ђорђевић Наташа 7/5
Пекурaр Катарина 7/5
штафета 4x100 m
Миленковић Ана 7/5
Илић Ронцели Ангела 7/5
Дечаци V-VI разред
дисциплина
Херич Александар 6/1
скок у даљ
Херич Александар 6/1
Раичевић Борко 5/7
штафета 4x100 m
Матић Василије 6/1
Мирић Дејан 6/7
Дечаци VII-VIII разред (екипно) дисциплина
Војиновић Марко 7/4
100m
Луковић Давид 8/1
300m
Пановић Милан 8/6
800m
Марковић Лука 8/2
скок у даљ

}
}

место
2.
1.
1.
1.
2.
2.

место
1.
2.
место
3.
2.
1.
2
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Нису само угледни часови, часови за пример. У нашој
школи свакодневно се настава унапређује новим идејама,
активностима, методама, средствима. Један од многобројних
је час из предмета Свет око нас, одржан у 2/7 и 2/3 на тему
Кретање и саобраћај.
Уз добру вољу О. Миловановић, маме ученика, изградња
макете насеља била је успешна, а „саобраћај који се одвијао“
безбедан због доброг познавања правила научених и усвојених
на претходним часовима.
Час „Како се меси хлеб“ 1/5, учитељица Марија
Божовић са својим ученицима.
У посети „слатким“ штандовима посвећеним
старим занатима на Видиковцу.

Како се човек може осећати међу чаробњацима него чаробно?! Да сте само
одшкринули врата учионице 4/4 били
бисте део магије присуствујући тематском
дану који је био спој реалности и маште
баш као романи о Хари Потеру.

У сарадњи са школом цртања и сликања ПИКТУМ,
чланови ликовне секције од 2. до 4. разреда били су
гости Малезијске амбасаде. Целодневни програм, изложбе
дечјих ликовних радова, као и производа познатих фирми
и друге активности организоване су у циљу хуманитарне
акције за породилишта у Алексинцу и Књажевцу. Многе
познате личности Милица Мандић, Бода Нинковић,
Иван Ивановић, културно-уметничка друштва, спортски
клубови, самостални забављачи, учествовали су у програму и дружењу са присутнима. Ми смо скромно допринели, али максимално уживали.

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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Za{titimo
ptice u gradu
У Пионирском граду одржана су предавања о заштити птица у граду. Практична
настава реализована је на
Ади, где су ученици посматрали и ослушкивали птице.
Правили су кућице за њих,
припремили изложбу ликовних радова, а своје знање
показали на квизу одржаном на универзитету „Ђуро
Салај“.
Симеон Карановић 6/2
освојио је 3. место на ликовном конкурсу .

Из вртића у школу

2/1 и 2/2

Раширених руку Веће 4. разреда примило је у посету будуће
прваке чаробног осмеха. На часовима ликовне културе припремили су веселе и необичне
„кецеље“ како би им прва посета
школи остала у најлепшем сећању.

Najure|enije
letwe u~ionice
1/6

4/7

Ученици 4/7 и 1/6
са родитељима у акцији
уређења летњих учионица
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Републичкa такмичењa
из математике одржано је 10-11. маја у
Лозници.
Њаради Валентина 6/5, 3. место, Гордана Ничић 6/6 похвала. Учествовала је и Катарина Јоцић 6/7. Ученике је водио Бранко Трифуновић
l из хемије одржано је 10-11.маја. у Краљеву,
Ученике Андреја Гобељића 7/6 и Дикић Ђорђа
7/4 водила је наставница хемије Лидија Ковачевић.
l из историје одржано је 10-11. маја у Нишу,
Ливаић Ивана 7/5, ученика Љубице Спасић,
водио је Милан Сретић.
одржано је 26.маја у
l из енглеског језика
Свилајнцу.
Учествовале су Маја Ратковић 8/6 и Нађа Гајић
8/6, а водила их је наставник енглеског језика
Маја Ђорђијевић. Маја Ратковић је освојила
друго место.
l из географије одржано је 18.маја у Смедереву.
Нашу школу је представљала Драгана Стевановић
8/1, водила наставница географије Маријане
Белопавловић.
l из српског језика одржано је 25.маја у Тршићу.
Учествовала је Мара Каракушевић 7/1, а водила
Радмила Симијоновић.
l

Kros u Ko{utwaku

Arhimedesova
matemati~ka olimpijada

18. маја у Хемијско-технолошкој школи
одржана је Математичка олимпијада за ученике основних и средњих школа. Екипу наше
школе чинили су: Милићев Милош 4. разред
(3.место), Теодора Петковић 5. разред, Њаради
Валентина 6.разред (1.место), Андреј Гобељић
7. разред( 2. место) и Лазар Христов 8. разред.
У укупном пласману наша екипа освојила је
друго место.

Matemati~ki kviz

На Математичком факултету у Београду,
29. маја одржан је математички квиз за ученике основних школа Београда. Наши најбољи математичари и овога пута показали су
одлично знање и освојили прво место.
Екипу су водили наставници Бранко Трифуновић и Јована Војиновић.

Крос у Кошутњаку
одржан је 29. маја. Ученике млађих разреда водио
је учитељ Предраг Шућур,
а ученике старијих разреда
наставнице Верица Попов
и Весна Јовановић.
У категорији девојчица (1. и 2. разред)
дисциплина 150m:
1. место Катарина Пајдаковић 2/6
2. место Ана Миленковић 2/6
У категорији дечака (1. и 2. разред)
дисциплина 200m:
1. место Марко Травица 2/2
3. место Лазар Стојановић 2/4
У кампањи
„Здравље је
култура“
учествовали
смо на јавном
часу физичке
културе и
здравља
22.маја.

У категорији дечака (5. и 6. разред)
дисциплина 600m:
3. место Александар Херич 6/1
У категорији девојчица (7. и 8. разред)
дисциплина 600m:
1. место Ања Обрадовић 7/3
2. место Наташа Ђорђевић 7/3
3. место Ангела Илић Ронцели 7/5

ОШ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ“
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„Mala matura - veliko srce“

И ове године наша школа је угостила
мале матуранте са Косова и Метохије из
школе ,,Краљ Милутин“ која се налази у
Грачаници. Домаћини су били: Лука Јанковић, Нина Благојевић, Анђела Николић
7/2, Сава Карановић, Ксенија Величковић
7/4, Мина Јокић, Исидора Готовчевић и
Јелена Лабовић 7/6 . Они су лепо дочекали
госте, а наредних дана су им показали зна-

Прва помоћ
У ОШ“ Јосиф Панчић“ одржано је
Општинско такмичење ученика 4. разреда
„Шта знаш о Црвеном крсту“. Ученици 4/5
Весне Огњановић освојили су друго место.
У ОШ “Душко Радовић“ 28.маја одржано
је Општинско такмичење у познавању прве
помоћи Eкипу ученика 7/6, припремила је
Милева Милићевић, а водила их је наставница Весна Јовановић. Ученици Глушчевић
Лука капитен екипе, Лабовић Јелена, Јелић
Јована, Матић Александра, Ађанчић Жарко,
Миочиновић Растко и Николић Ђорђе освојили су друго место у конкуренцији 19
школа са општине.

Utisak sa
ekskurzije:
„...Окружен зеленим пољима,
монашком тишином и молитвеном мирноћом, Крушедол је као
сан на јави. Опојни мирис божура буди свако чуло у телу које
ужива у том споју природе и божије светиње.“
Симеон Карановић 6/2

менитости Београда. Са наставницом Весном
Јовановић су посетили Авалу, Калемегдан...
Добро су се забавили у зоолошком врту и
на Ади. Последњег дана је организован концерт у Сава центру у част све деце са Косова
и њихових домаћина. Гости су отишли из
Београда са сузама у очима, као и прелепим
успоменама.
Нина Благојевић 7/2

Krv `ivot
zna~i

Руководилац подмлатка
Црвеног крста у нашој школи
Милева Милићевић у сарадњи са наставницом ликовне
културе Славицом Тодорић
промовисала је акцију „Крв
живот значи“. Марко Миладиновић 5/3 освојио је друго
место на ликовном конкурсу
на нивоу општине и другу
награду на градском конкурсу. Свечани пријем је одржан
14. маја у Старом двору.
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U~enici, nosioci d
„Vuk Karaxi}“ u {
2012/2013. god
8/1

МИХАИЛО
ДРАГАЊАЦ

8/2

АЊА
ПОПОВИЋ

8/2

ЛАЗАР
ХРИСТОВ

8/2

ЛУКА
ЂЕКИЋ

8/2

МЛАДЕН
ДОКИЋ

8/2

ВАСИЛИЈЕ
НИЧИЋ

8/2

АНА
ТЕШОВИЋ

8/3

АНДРИЈАНА
ЂУКИЋ

8/3

НИКОЛА
ИВКОВИЋ

8/3

ОЛИВЕРА
ЈОВИЋ
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АНДРИЈАНА ЂУКИЋ 8/3,
ученица генерације
Вредна, одговорна, скромна, увек насмејана и спремна да помогне. На свим
проверама знања увек најбоља са максималним бројем поена. Освојила је и многобројне дипломе:
V разред
2. место на Општинском и 2. место на Градском такмичењу из српског језика;
2. место на Општинском такмичењу из историје
VI разред
1. место на Општинском и 2. место на Градском
такмичењу из српског језика;
3. место на општинском такмичењу из историје
VII разред
2. место на Општинском и 2. место на Градском
такмичењу из српског језика;
1. место на Општинском и 3. место на Градском
такмичењу из музичке културе „Златна Сирена“;
3. место на Републичком такмичењу из енглеског
језика у организацији Регионалног центра за таленте
VIII разред
3. место на Градском такмичењу из српског језика;
посебна диплома из ликовне културе.
О себи: “У слободно време, поред цртања, волим
да читам књиге и слушам музику. Углавном цртам
људске ликове и ствари у простору. Цртам још од
малих ногу, ишла сам и у уметничку радионицу.
Не постоји ништа одређено што ме инспирише, инспирација једноставно наиђе. Волела бих да постанем архитекта зато што ме занимају пројектовање
и уређење простора.”

МИЛАН ПАНОВИЋ 8/6,
спортиста генерације
Одличан ученик, још бољи спортиста. Активно се бави фудбалом у „Црвеној звезди“.
Клуб га је наградио одласком на финалну
утакмицу Лиге шампиона у Лондону.
На такмичењима у фудбалу, кошарци и рукомету остварио је запажене резултате. У
атлетици освојио је три прва места на општинским
такмичењима, два прва места и једно треће на Градском, и 2. место на Републичком такмичењу.
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Proslava male mature

У складу са одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја и ове школске године матурско вече прославили
смо у просторијама школе. Све разредне старешине осмака су
се потрудиле да својим ученицима улепшају простор и направе
незаборавну атмосферу за ову посебну прилику. Осмаци су се
радо и сами укључили у припреме, а и ученици млађих разреда
дали су свој допринос и били део славља.
„Дошло је време да отворимо ново поглавље у свом животу,
тај нови, неисписани споменар на чијим корицама пише „Младост“. Не бојимо се новина, будућих путева и странпутица, али
сада први пут, с неком чудном кнедлом у грлу, мислимо о томе
шта све остављамо за собом и где је то све наше стопало стало
од када је давне 2005. године крочило у ову огромну, тајанствену
зграду, магични лавиринт наших путева и осећања.“

За осмаке и оне који ће то постати

Promi{qeno do odluke

Завршетак основне школе означава и период доношења важних
одлука. Једна од њих је избор средње школе и занимања.
КАКО ДОНЕТИ ОДЛУКУ?
l Потруди се да боље упознаш
себе, своја интересовања, способности, потребе, жеље...
l Размисли о томе: које предмете
волиш и добро ти иду, шта волиш
да радиш у слободно време, шта је
то што радиш брзо, лако и тачно,
које су твоје слабије стране... Размисли и о својим особинама, о
томе шта желиш да постигнеш на
послу, који су ти циљеви...
l Упореди своје виђење и како те
други виде. Питај: чланове породице, наставнике, другове, педагога,
психолога...
l У Конкурсу за упис средње школе
погледај што више информација о
томе које школе и образовни профили постоје, који су услови за упис.
l Прати информације у медијима,
на сајтовима средњих школа, као и
другим корисним сајтовима везаним
за избор занимања.
l Распитај се код познаника који
се школују за занимање које те интересује или га већ обављају.
ЗАПАМТИ: више информација
– лакша одлука!
У нашој школи се сваке године

Вуковци и носиоци
посебних диплома
спроводи програм професионалне
оријентације, са циљем да се помогне осмацима да лакше донесу
одлуку и избегну уобичајене грешке.
Тај програм обухвата више активности: предавања о корацима
до правог избора, презентације
средњих школа, анкетирање осмака,
психолошко тестирање и индивидуални разговори са онима који су
били неодлучни или једноставно
заинтересовани за додатне информације о себи, својим способностима, описима појединих занимања, школама које постоје, условима
уписа и др. Организован је и „Кутак
за осмаке“ где су им презентоване
информације које су релевантне за
упис у средњу школу. Показало се
да се наши ученици углавном опре-

дељују према успеху и интересовањима. Ђаци са слабијим успехом
углавном не успевају да избегну
грешку типа „ићи ћу тамо где ме
приме“, не узимајући довољно у
обзир своја интересовања и способности, као и чињеницу да постоје
дефицитарна занимања (фасадер,
пекар, тапетар, столар...) са којима
би имали веће шансе за запослење.
Човек у занимању проведе највећи део свог живота. Од успеха у
њему у великој мери зависе лична
срећа, задовољство, друштвени углед. Зато одлучивању о избору занимања и средње школе треба приступити озбиљно, пажљиво и одговорно. Желимо вам пуно успеха
на том путу.
Весна Марковић, психолог
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Zauvek „Nacije“!

Растајемо се, памтићемо... све заједничке екскурзије, прве пољупце, петице, тројке... Сваку
лепу реч и осмех, сваки несташлук, јер то је оно
што је обележило наше детињство и наше дружење
у основној школи. А онда испраћај и матурско
Душанка Ђурић
Милуника Јеверичић

Стевица Попов
Лидија Ковачевић

Весна Огњановић
Гордана Милин

вече! Тако мали, а тако велики или бар желимо
да закорачимо у свет одраслих, мислећи како већ
тамо припадамо. И „расућемо се као бисери по
целом свету“ и просути као кликери котрљајући
се свако на своју страну, али успомене остаће.

8/1

8/3

8/5

Весна Алић
Мирјана Гобељић

Ивана Васиљевић
Александра Микић

Снежана Тодоровић
Бранислава Црноглавац
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