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Активности ученика 
ОШ „Свети Сава“ Врчин 

школска 2012/13. год. 

 

 

 

1. „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“ 

 У ОШ  „Свети Сава“ у Врчину током ове школске 2012/2013. год. реализује се програм  

„Школа без насиља“. Пројекат спроводи UNICEF у сарадњи са Градском управом града Бео-

града – Секретаријат за образовање. 

 Главни циљ програма јесте стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и 

развој деце. Програмом су обухваћена деца, наставници и остали запослени у школи, 

родитељи и локална заједница – јер само заједничко и усклађено деловање може довести до 

циља а то је  „Сигурно окружење“ за децу Врчина. Ментор пројекта је Невенка Крагуљац. У 

школи је спроведена едукација запослених који су укључени у реализацију. Формиран је тим 

који је задужен за подршку програма, праћење и реализацију. 

 Конфликти  се не могу спречити или избећи, али насиље као могућ одговор на 

конфликт може. Ненасиље не подразумева пасивност, већ активно, конструктивно и 

креативно опхођење при конфликтима. Превенција насиља се управо може постићи развојем 

таквог начина опхођења. Тако се развија и разумевање, ствара поверење и позитивна 

комуникација. Зато смо сви са радошћу ушли у реализацију овог пројекта свесни његовог 

значаја за нашу средину, јер желимо да њиме: 

 Пружимо додатну подршку родитељима. 

 Подстакнемо партнерство родитеља, деце, школе и локалне заједнице. 

 Развијамо позитивне вредности код деце. 

 Да наши ученици промене насилне обрасце понашања. 

 Да школа буде сигурна средина где деца могу да постигну бољи успех, баве се 

спортом, учествују у креативним радионицама и ваннаставним активностима. 

 Да деци Врчина, а нашим ученицима, пружимо сигурну средину за здраво и срећно 

одрастање и школовање. 
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2. ПРЕДАВАЊЕ О БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ 

 11.9.2012. год. у трпезарији школе одржано је за ученике наше школе предавање о 

безбедном понашању ученика у саобраћају. Предавање је одржано у организацији МУП – а 

Србије. Ученици су на занимљив начин уз мултимедијалну презентацију активно учествовали 

у давању одговора на постављена питања. Веома смо задовољни постојећим знањем ученика 

о опасностима и правилима понашања која треба да примењују као учесници саобраћаја. Увек 

ћемо настојати да развијамо свест ученика о потреби поштовања саобраћајних правила, 

наравно, уз предочавање значаја таквог понашања. 
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3. ИЗЛЕТ ЧЛАНОВА ПЛАНИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 29.9.2012. год. ученици наше школе посетили су традиционалну манифестацију у 

Сремским Карловцима. Ученици су посетили Карловачку гимназију, Етно сајам и излетиште 

Стражилово у оквиру Националног парка Фрушка Гора. Такође, посетили су чувено ђачко 

стециште и место јединственог песничког ходочашћа – Споменик Бранка Радичевића.  

  

 

 

 

4. ПОСЕТА МУЗЕЈИМА 

 29.9.2012. год. Градска општина Гроцка поклонила је нашим ученицима од 1. до 8. 

разреда посету Музеју Иве Андрића и Природњачком музеју. Искористили смо ову прилику 

да би наше ученике обогатили културом и знањем. 

 

 

5. ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

 Под слоганом  „Растемо као једно – бољи смо заједно“  и ове године потрудили смо се 

да на најбољи могући начин обележимо ову манифестацију пружајући ученицима повода да 

верују да је наша школа веома подстицајно место за њихов развој. Дечја недеља реализована 

је од 1.10. до 5.10.2012. год.  

1.10. – најава програма  „Недеља је наша“ – упознавање ученика с програмом активности 

2.10. – „Путујемо заједно“ – једнодневна екскурзија за ученике 1. и 2. разреда 

3.10. – „Србија моја земља – моје путовање“ – једнодневна екскурзија за ученике 3. и 4. 

разреда 
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4.10. – хуманитарна акција  „Деца – деци“  у оквиру које су ученици, као и сваке претходне 

године, поклањали својим сиромашнијим другарима школски прибор, свеске, сликовнице, ... 

5.10. – „Желим нешто да вам кажем“ – приредба коју су за ученике припремили чланови 

драмско – рецитаторске секције од 1. до 4. разреда. Ученици су могли да чују које су њихове 

обавезе, а која су њихова права, и да је за успешно понашање потребно придржавати се и 

права и обавеза. 

  

 

 У оквиру програма Дечје недеље, 5.10.2012. год. организован је Фестивал дечјег ства-

ралаштва. Програм је реализован на Калемегдану, испред павиљона „Цвијета Зузорић“. 

Програм је осмишљен као музичко – сценски приказ дечјег стваралаштва у фестивалској 

атмосфери с презентацијом дечјих креативних радионица. Учествовало је око 400 деце 

узраста од 6 до 17 година из предшколских установа, основних и средњих школа и деце из 

интернационалних школа у Београду. 

 На овом Фестивалу наступила је и ученица наше школе Ивана Д. Теофиловић 8/1 која 

је на такмичењу „Златна сирена“  2012. год. освојила једну од првих награда у жанру Изворна 

народна песма.   
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6. ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ НА АВАЛИ 

 4.10.2012. год. у организацији  „Србија шуме“  одржан је Шумарски вишебој на Авали. 

Учесвовало је укупно четири ученика 5. и 6. разреда. Такмичење је врло успешно спроведено 

и сви ученици су добили сокове и сендвиче. 

 Ученицима у оваквим такмичењима није главни циљ победа, већ дружење са природом 

и савладавање шумарских вештина које и те како могу бити примењене у свакодневном 

животу: закуцавање ексера у пањ, резање дрвета тестером, прелазак преко разних препрека у 

шуми, круњење кукуруза, ... Оваква такмичења омогућују деци нови вид боравка у природи и 

извршавајући  радне задатке спознају природу на више начина. 

 

 

 

 

7. ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ НА КОСМАЈУ 

 Одржан је 4.10.1012. год. након вишебоја на Авали. Учесвовало је четири ученика 

наше школе: Андрија Масловарић 6/2; Митрић Марија 7/2; Анђела Матејић 7/2 и Лука 

Маринковић 7/2. Ученици су освојили 3. место. 
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8. ДАНИ ГЉИВА НА МЕДВЕДНИКУ 

 У октобру месецу ученици планинарске секције реализовали су часове на 

једнодневном излету на Медведнику. Организатор манифестације је општина Ваљево и 

Гљиварско друштво Ваљево. 

Укупно 10 ученика 5. и 6. разреда учествовало је на  овој традиционалној 

манифестацији. 

 Излет је врло успешно реализован. Ученици су разгледали изложбу гљива, етно 

изложбу и имали су прилику да дегустирају домаћу храну. Након тога пешачило се ка 

Кадиним водама где су ученици имали прилике да се упознају са богатом флором и фауном 

Медведника. 

   

 

 

 

9. ГОСТОВАЊЕ ПЕЂОЛИНА 

 10.10.2012. год. у Дому културе у Врчину за ученике наше школе организована је 

позоришна представа у режији и главнној улози дечјег аниматора Пеђолина.  

 Била је ово прилика да ученици упознају забаву времена њихових наставника и забаве 

се на здрав и васпитни начин.  
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10. ПРЕДАВАЊЕ О ЦРВЕНОМ КРСТУ 

 У складу са настојањима да свакодневно развијамо свест о хуманости код наших 

ученика, обезбедили смо упознавање најмлађих са основама организације која помаже 

људима у свету. Тако је 16.10.2012. год. у просторијама школе одржано предавање о Црвеном 

крсту и његовој делатности. Ученици су пажљиво слушали предавање и износили своја 

запажања о значају пружања несебичне помоћи другима. На крају су добили летке које могу 

додатно да проуче, а слатко послужење дало је слику осећања која и други имају када им 

нешто поклањамо. 

 

 

 

 

11. ПОСЕТА БИОСКОПУ 

 16.10.2012. год. ученици од 5. до 8. разреда посетили су Дом Синдиката и том 

приликом гледали биоскопску 3Д пројекцију  „Ледено доба 4“. Примарни циљ посете био је 

развијање позитивних социјалних односа међу ученицима, развијање културних навика и 

потреба за посетом културних и уметничких манифестација, итд. 

 

 

 

12. ФИЛМСКА 3Д ПРОЈЕКЦИЈА 

 17.10.2012. год. ученици од 1. до 4. разреда гледали су 3Д филм „Гумени Тарзан“ у 

оквиру 8. KIDSFEST – а. Пут ове незаборавне авантуре ученике су повеле одељењске 

старешине, а овакав формат филма имао је едукативни значај позивајући се на област 

технолошког развоја који је неминовна будућност садашњих малишана. Уједно је испраћена и 

ова културна манифестација чиме се код ученика развија навика посећивања сличних 

догађаја. 
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13. САЈАМ КЊИГА 

 Овогодишњи, 57. Међународни Београдски сајам књига одржан је у периоду од 21.10. 

до 28.10.2012. год. Као и сваке године, ученици наше школе посетили су Сајам, упознали се с 

актуелним насловима и издавачима. Циљеви посете су остварени: развијање љубави и 

интересовања према књизи, неговање читалачке кулутре, развијање навика посете културних 

манифестација, итд. 

  

 

 

 

14. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ 

 26.10.2012. год ОШ „Никола Тесла“ у Винчи одржано је општинско такмичење у 

кошарци. Мушка репрезентација наше школе учествовала је на такмичењу. Веома смо 

задовољни ангажовањем ученика на такмичењима јер тиме показују да знају колико је 

бављење спортом важно за њихов раст и развој.                                                                            
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15. БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА – ОРИЈЕНТИРИНГ 

 Прва Београдска школска лига – оријентиринг одржана је на Кошутњаку 27.10.2012. 

год. Ученици су постигли запажене резултате : 

 Кристина Илић и Анка Станић – 1. место  

 Катарина Лангура и Андријана Смиљкић – 2. место                                    

 Анђела Стојадинчевић и Валентина Рајић – 2. место  

 

 

 

 

 

16. ИЗЛЕТ ЧЛАНОВА ПЛАНИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 Излет је реализован 12.11.2012. год. Путни правац био је: Врчин – Карагачко брдо – 

Зуце. У оквиру планинарске секције ученици су упознавали флору и фауну у свом крају,  

оријентисали се помоћу карте, активно пешачили и истраживали околину у којој живе. Излет 

је био врло поучан и узбудљив.  

  

 

 

 

17. КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ – ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА 

 15.11.2012. год. већ традиционално у нашој школи одржано је Књижевно вече којим 

обележавамо дан рођења Вука С. Караџића, дан познат и као Дан просветних радника. Вече 

су употпунили чланови драмско – рецитаторске секције млађих и старијих разреда, хор наше 

школе и полазници Музичке школе. Програм је обухватао упознавање са животом и делом 

Вука Караџића кроз рецитације и глуму – народне песме, приче (приповетке) и умотворине. 

Певање народних песама и свирање народних кола употпунило је доживљај присутних и 

пружило право уживање. Пуно труда уложимо смо у ову приредбу, а наши ученици сваку 

нашу, и своју замишљену идеју и намеру спроведу до краја и све одраде на најбољи могући 

начин. 
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18. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ 

 Одржано је 27.11.2012. год. Женска репрезентација наше школе освојила је 3. место на 

општини, док је мушка репрезентација освојила 1. место. Наравно, права припрема од стране 

наставника физичког васпитања и жеља ученика за победом довели су до оваквих заслужених 

резултата.                                                           

 

 

19. ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЕ ХРАНЕ 

 29.11.2012. год. у фискултурној сали наше школе одржана је промоција здраве хране у 

организацији фирме Mars production. Свесни смо значаја здраве исхране и настојимо код 

ученика развити свест о правилној исхрани, а ова промоција била је још један од начина да 

ученике научимо како да правилно распореде намирнице у својим дневним оброцима. 

Промоција је била веома занимљива и примерена дечјем узрасту. Костимиране „воћкице“ и 

„поврћкице“  држале су пажњу ученика и  „обезбеђивале“ давање одговора на питања. 
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20. ПОСЕТА БИОСКОПУ 

 30.11.2012. год. ученици од 5. до 8. разреда посетили су Дом Синдиката и том 

приликом гледали биоскопску пројекцију филма „Артиљеро“. 

 

 

 

21. ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ 

 5.12.2012. год. ученици од 1. до 4. разреда посетили су позориште Пан Театар и том 

приликом гледали представу „Петар Пан“. Развијање љубави према позоришној уметности 

један је од наших примарих циљева који смо овом приликом настојали да остваримо, 

негујући при том позитивне социјалне односе међу ученицима. Здрава забава била је 

неизоставна, а одушевљење ученика велико. Како у нашој школи постоји тесна сарадња са 

Пан Театром – драмска радионица коју у нашој школи воде глумци овог позоришта, била је 

ово прилика да се та иста сарадња продуби. 

  

 

 

 

22. ЛИКОВНО – ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ОПШТИНЕ 

ГРОЦКА 

 Градска општина Гроцка у сарадњи са интересорном комисијом расписала је конкурс 

под називом „Живот је леп кад ниси сам, кад имаш коме да улепшаш дан...“. Наши ученици 

врло радо су се одазвали конкурсу, креативно и успешно радили и остварили следеће 

резултате: 

 1. место освојила је Ања Кузмановић 7/3  

 3. место освојио је групни рад ученика 8/3 одељења: Никола Вагић, Кристина 

Јанковић, Андријана Рајић и Дарко Старчевић. 
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23. ПРЕДСТАВА ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ „ВРЧЛЕВИЗИЈА“ 

 Представа драмске радионице наше школе  „Врчлевизија“ премијерно је изведена у 

Дому културе у Врчину 11.12.2012. год. Ово је 8. по реду представа коју пажљиво и темељно 

спремају полазници радионице. Представи су присуствовали ученици од 1. до 8. разреда. Као 

и сваки пут до сада, полазницима радионице све је лакше да уче текстове и глуме, све лакше 

савладавају нове глумачке захтеве и изазове. Наступи их испуњавају задовољством и 

самопоуздањем, као и верни аплаузи публике. 

 

 

 

24. ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 12.12.2012. год. за ученике наше школе одржана је промоција школе енглеског језика 

Master class – реномираног центра страних језика који годинама с успехом одржава наставу 

енглеског језика за ученике основношколског узраста. Промоција је подразумевала 

мултимедијалу презентацију са веома занимљивим сликама и звуцима уз које се интерактивно 

учи. Промоција је била сврсисходна и велики број ученика заинтересован је и похађа ову 

школу, као још један вид ваннаставних и ваншколских активности које им нудимо, а сваку 

овакву активност подржавамо. 

 

 

25. НОВОГОДИШЊИ ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 

 Традиционално сваке године наша школа расписује Новогодишњи литерарни конкурс 

који у овим зимским и свечаним месецима највише мотивације доноси нашим најмлађима, 

који су, уједно, и пуни идеја, и своје стваралаштво лако и квалитетно изражавају. Та 

препозната амбиција нашла је начин да се испољи кроз овај конкурс. Награде за литерарно 

стваралаштво додељене су на Певачкој вечери. Ученици од 1. до 4. разреда освојили су 

следеће награде:  

 1. место - Дејана Теофиловић 2/3, Тимотић Теодора 3/2 

 2. место - Чоловић Милош 2/3  

 3. место - Исидоровић Огњен 2/3, Апостоловић Алекса 2/3, Вулета Лени 3/1, Арсић 

Анђелија 3/1, Кузмановић Стефан 3/1, Свичевић Амалија 3/1, Матејић Тамара 3/1  
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26. ПЕВАЧКО ВЕЧЕ 

 У низу манифестација које реализујемо у нашој школи, ведрином и веселошћу издваја 

се, управо,  Певачко вече, које је одржано 14.12.2012. год. Слушане су неке од композиција са 

репертоара хора наше школе. Током програма, радове су читали ученици који су награђени за 

своје литерарно стваралаштво на Новогодишњем литерарном конкурсу, а као награду за 

постигнућа на конкурсу, ученицима је књиге уручила проф. Српског језика Радмила 

Станимировић. Хор је припремала и водила проф. музичке културе Мила Ђачић. Музичку 

пратњу чинили су: на хармоници Радош Богдановић, на гитари Алекса Живковић и учeници 

7/3 разреда. У саставу хора, први пут наступали  су и ученици 3. и 4. разреда наше школе. 

  

 

 

27. ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ЧЛАНОВА 

ПЛАНИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 15.12.2012. год. ученици планинарске секције пешачили су у зимским условима до 

језера у Зуцу, упознавали флору и фауну у зимским условима, пешачили и стицали навике да 

у различитим временским условима и са адекватном опремом могу проводити време у 

природи. Овакви излети имају за циљ стварање добрих навика као и јачање организма,  

проводећи што више времена на чистом ваздуху и у природи. 
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28. РАДИОНИЦА ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ 

 Поводом прављења новогодишњих сувенира за Новогодишњи базар који је одржан у 

нашој школи, а у циљу заједничког креативног дружења и продубљивања сарадње са 

родитељима ученика, 20.12.2012. год. одржана је у одељењу 1/2 радионица за ученике и 

родитеље.  

   

 

 

 

 

29. НОВОГОДИШЊА ЖУРКА 

 24.12.2012. год. за ученике од 1. до 4. разреда у спортско – рекреативном центру  

„Пионирски град“  одржана је новогодишња журка. Посета је обухватала боравак у дискотеци 

који је ученицима био најзанимљивији део посете, затим послужење, и на крају биоскопску 

пројекцију као завршницу једног комплетног новогодишњег расположења. 
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30. ПОРОДИЧНА КРЕАТИВНА ЕДУКАЦИЈА 

 Пројекат Породична креативна едукација  реализован је у нашој школи уз учешће 

ученика 2/2 одељења, њихових родитеља и наставника. Пројекат је реализован од 1.10. до 

26.12.2012. год. Од почетка смо имали јасну визију о далекосежној користи овакве врсте рада. 

Свест о томе нам је појачала одговорност, а имали смо сви воље и ентузијазма да изведемо 

цео пројекат. Заједнички стваралачки рад користио нам је свима. Родитељима се пружила 

прилика да са својом децом размене позитивну креативну енергију и мислимо да је вредело 

труда. 

 Сада, после завршене реализације, можемо без лажне скромности рећи да је било 

успешно и веома динамично. Занимљиво је да су сви учесници показали велико интересовање 

и жељу да се овако лепо заједничко искуство понови. 

  

  

 

 

31. КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ 

 26.12.2012. год. још једном смо пажњу поклонили ствараштву наших ученика 

израженом кроз рецитације, глуму, певање, а у новогодишњој атмосфери, и мађионичарским 

триковима које су изводили ученици. Вече је било испуњено рецитацијама уметничке поезије 

као и рецитацијама чији аутори су сами ученици. Такође, изведени драмски комади билу су 

стваралаштво ученика. Наступио је и хор ученика наше школе чија песма даје посебну ноту 

свечаности у оваквим приликама.  
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32. ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА 

 Свечано отварање изложбе ликовних радова са новогодишњим мотивима одржано је 

26.12.2012. год. у просторијама школе – на паноима у учионицама и у ходницима. Могла се 

видети креативност ученика свих одељења од 1. до 8. разреда, а у изложбеном холу нашли су 

се радови ликовне секције коју воде проф. разредне наставе Санела Драча и проф. ликовне 

културе Марина Митрић. 

 

 

 

33. НОВОГОДИШЊИ БАЗАР 

 Новогодишњи базар одржан је 26.12.2012. год. и представља манифестацију којој 

поклањамо пуно пажње управо због масовности заинтересованих ученика и родитеља који 

желе да посете Базар. Због тога, на почетку сваке школске године планирамо ову активност и 

ажурно приступамо њеној реализацији. Тога дана у нашој школи бораве најсрећнији 

родитељи на свету којима највећи новогодишњи поклон представљају радови њихове деце. 

Ова манифестација у нашој школи сваке године све више добија на квалитету и квантитету. 

Поред изванредно украшених и декорисаних учионица, холова и свих школских просторија, 

ученици су правили: новогодишње честитке, капе, украсе, звезде, пахуљице, пакетиће, држаче 

за салвете, јелке, Деда Мразове, украшавали чаше и вртешке новогодишњим мотивима, итд. 
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34. ПУТУЈУЋИ САЈАМ КЊИГА 

 Да у новогодишњој еуфорији нисмо заборавили оно најважније – књигу – говори у 

прилог то што смо за ученике организовали посету путујућег сајма књига. Сајам су ученици 

могли да посете у току неколико дана у холу школе, а најпосећенији је био 27.12.2012. год. 

Многи ученици су своју кућну библиотеку обогатили управо књигама купљеним на овом 

сајму, и због тога смо веома поносни јер нам је развијање читалачке писмености наших 

ученика један од приоритета. 

 

 

 

 

35. ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ – СВЕТОГ САВЕ 

 Српски народ се већ вековима окупља поводом Светог Саве, славећи свог највећег 

просветитеља и исказујући оданост његовом имену, личности и непролазном делу. Велики 

српски и православни празник посвећен Светом Сави, прослављен је  у нашој школи, свечано 

и пригодним манифестацијама и ове године. 

 

Савини  дани  2013. год.  

 Среда 23.1.2013. год.  

- Отварање изложбе ликовних радова 
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 Четвртак 24.1.2013. год.  

- Квиз  за ученике 3. и 4. разреда -  „Шта знам о Светом Сави“ 

 Петак 25.1.2013. год.  

- Школски час посвећен личности  и делу  Светог Саве - повезивање активности 

„Школе без насиља“  са Светосављем кроз легенду  „Свети Сава мири браћу“ 

- 20 
00 

часова - Гостовање наших ученика на Централној Светосавској академији у 

Центру  „Сава“ 

 Недеља 27.1.2013. год. 

- 8 
00 

часова – Литургија у Храму Светих апостола Петра и Павла у Врчину 

- 11 
00 

часова – Резање славског колача и Свечана академија у просторијама наше 

школе 

 Велика нам је част да наша школа носи име „Свети Сава“. То је име које нас обавезује 

и даје нам подстрек да сваке године постижемо све боље резултате у наставним и 

ваннаставним активностима и наравно, на такмичењима. Овом приликом, уз богат културно – 

уметнички програм и брилијантан наступ хора наше школе на Светосавској академији 

наградили смо најбоље међу нама. Похваљени су сви ученици који су преданим радом са 

својим наставницима постигли изузетне резултате на такмичењима током прошле школске 

2011/2012. год. Награде, похвалнице и захвалнице уручио је директор нашe школе, Добрица 

Синђелић. 
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36. ДЕМУС 

 У сарадњи домаћина ДЕМУС-а – наше школе, Пријатеља деце општине Гроцка  и 

 Основне музичке школе из Гроцке,  у суботу 2.2.2013. год. одржана је  прва етапа Дечјих 

музичких свечаности. Жири у саставу: Соња Мутић - дипломирани композитор, Бранка Ивко-

вић Петронић - магистар уметности и Александар Радовановић - дипл. музички педагог, 

донео  је следеће одлуке: 

 У категорији „Најраспеваније одељење“, 3/2 одељење наше школе проглашено је за 

најраспеваније одељење  општине Гроцка  освојивши 1. место. Ученици су отпевали две 

песме: „Нек свуд љубав сја“, дечју песму из Белгије и „Жубор вода жуборила“, изворну 

народну песму. Одељењски старешина 3/2 одељења је Радица Костадиновић. 

 У  категорији   народна песма (страна) – 2. место освојила је Ивана Д. Теофиловић 8/1, 

која је извела песму „Зајди, зајди“. 

 У категорији народна песма (домаћа) – 1. место освојила је Мирјана Ђорђевић 5/1, која 

је извела песму  „Жубор вода жуборила“. Професор музичке културе је  Мила Ђачић. 
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37. НАСТУП НАШИХ УЧЕНИКА У  „ПАН ТЕАТРУ“ 

 У недељу 3.2.2013. год. у позоришту  „Пан Театар“ у Београду, драмска група наше 

школе наступала је с представом  „Врчлевизија“. Представа је дело драмске радионице која у 

нашој школи постоји већ пет година, а воде је глумци  „Пан Театра“. Пракса да наступамо у 

позоришту постоји одавно. Тиме је, од стране водитеља радионице, нашим ученицима 

пружена могућност да осете како је то бити на позорници правог позоришта као 

професионални глумци. Заинтересовани родитељи и ученици могли су поново да виде 

представу, а циљ наступа је ширење искуства и глумачких умећа, будући да су представу 

гледали и  полазници драмске радионице  „Пан Театра“ у Београду. На тај начин је остварена 

сарадња међу ученицима градских и наше, приградске школе и пружена им је могућност да се 

друже и сарађују.  

   

 

 

 

38. САРАДЊА ШКОЛЕ И КУД – А 

 На иницијативу Ученичког парламента наше школе 6.2.2013. год. у фискултурној сали 

школе одржан је јавни час, тј. презентација КУД – а  „Стеван Штрбац“  из Врчина. Ученици 

су увидели све лепоте и користи бављења фолклором, и подстакли смо ученике на учешће у 

ваннаставним и ваншколским активностима. Потпуно смо свесни значаја свестраног развоја 

детета и увек настојимо да мотивишемо ученике да негују  традицију и обичаје. 
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39. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 

 Општинско такмичење из физике одржано је 10.2.2013. год. у ОШ  „Мића Стојковић“  

у Умчарима. Лазар Премовић 6/3 освојио је 1. место и пласман на градско такмичење. Ђорђе 

Стојиљковић 6/2 освојио је 3. место и пласман на градско такмичење. Градско такмичење је 

одржано у ОШ  „Ђорђе Крстић“  у Жаркову. Лазар Премовић 6/3 освојио је 3. место. Ђорђе 

Стојиљковић 6/2 освојио је 3. место.  

 

 

 

40. ПРЕДСТАВА ПОВОДОМ ДАНА ЗАЉУБЉЕНИХ 

 У четвртак 14.2.2013. године у Дому културе у Врчину одржана је представа „Дан 

заљубљених“. Представу су припремили ученици драмско – рецитаторске секције од 5. до 8. 

разреда са својом професорком Сунчицом Ђорђевић. Текст је написала ученица Андреа 

Крстовић, а сценографију и костимографију су осмислили сами ученици, наравно уз помоћ и 

савете своје професорке. Представа је имала два извођења – у 11:00 часова за ученике од 1. до 

4. разреда, и у 13:30 часова за ученике од 5. до 8. разреда. Тематика љубави, другарства и 

нежних дечјих осећања орасположила је присутне и подстакла нас да мислимо једни на друге, 

да поклањамо ближњима своје време, лепу реч, лепа дела и осећања. Ученици секције су нам 

показали да, осим у наставу, пуно труда улажу и у ваннаставне активности и веома су 

успешни у томе. 
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41. „СВИ НА СНЕГ“ 

 У оквиру планинарске секција 15.2.2013. год. реализован је зимски излет на 

Дивчибарима. Ученици већ трећу годину за редом  иду  на зимски излет, где у фебруару увек 

има снега, ако не за скијање, онда за санкање и клискање. С обзиром на то да је снега у 

градским срединама све мање и мање, одлазак на планину  ствара зимске  навике које су 

веома битне да их свако дете стекне током свог одрастања. Свесни смо времена у коме су 

деца заокупљена дигиталним технологијом, а стицање добрих навика омогућиће им здравије 

и срећније детињство. 

  

 

 

 

42. ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ 

 Ученици од 1. до 4. разреда посетили су 20.2.2013. год. позориште „Бошко Буха“ у 

Београду. Гледали су римејк представе „Царев заточник“ Миодрага Станисављевића у режији 

Милана Караџића. Ова етно бајка освојила је три Стеријине награде – Милан Караџић за 

режију, Александар Локнер за музику и Олга Огановић за улогу бабе Полексије. Посебан 

шарм представи дао је Станисављевићев језик, који измишља нове речи – нешто измећу 

шатровачког и уметничког песничког језика. Представа је била изузетно забавна и 

квалитетна, ученици су уживали гледајући је. Посета је успешно реализована и циљеви 

посете – развијање позитивних социјалних односа мећу ученицима, неговање љубави према 

позоришној уметности, развијање критичког мишљења ученика, итд. у потпуности су 

остварени. Упућујемо позив свим ученицима да поново са родитељима посете ово позориште 

и уживају у квалитетној уметничкој представи. 
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43. ПУТУЈУЋЕ ИЗЛОЖБЕ 

 Путујуће изложбе Завода за заштиту споменика културе града Београда по основним 

школама са територије општине Гроцка, у организацији Центра за културу Гроцка, 

организоване су и у нашој школи: 

 25.2. до 11.3.2013. – Народно градитељство Србије 

 11.3. до 25.3.2013. – Народно градитељство – споменик културе данас 

 25.3. до 22.4.2013. – Врата Београда 

 22.4. до 21.5.2013. – Мултикултурни Београд 

 Програм Путујуће изложбе има за циљ упознавање ученика са музејима и њиховим 

значајем за едукацију кроз упознавање садржаја установа културе. Наши ученици су посетили 

сваку изложбу и тиме проширили своја сазнања о културном наслеђу Београда и Србије. 

 

 

 

44. РЕЦИКЛИРАМО – ЧУВАМО ПЛАНЕТУ 

 У оквиру пројекта који подстиче рециклажу, дечје позориште „Чарапа“ реализовало је  

представу „Пипи дугачка чарапа“. Представа је одржана 26.2.2013. год. у Дому културе у 

Врчину. Ученике је, на њихово велико одушевљење, дочекао Лимен – маскота пројекта. 

Ученици су заједно са Лименком у мини пресу одложили празне лименке које су донели, 

тиме дали допринос рециклажи и активно учествовли у развијању своје свести о чувању 

животне средине. Најпре су гледали кратак филм који говори о процесу и значају 

рециклирања, а након тога су гледали представу која је била изузетно забавна и држала 

пажњу ученика све време. На сцени су били професионални глумци а деци је најзанимљивији 

био интерактивни део у коме су помогли глумцима да реше одређене проблеме. Заиста се 

трудимо да нашим ученицима проширимо видике и укључимо их у што више дешавања и 

пројеката, што смо и овом приликом показали.  
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45. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 Општинско такмичење из математике одржано је 2.3.2013. год. у ОШ  „Никола Тесла“  

у Винчи. Ученици наше школе остварили су следеће резултате: 

 Мишковић Сташа 3/1– 64 поена – освојено 4. место   

 Теофиловић Ђорђе 3/1– 60 поена – освојено 4. место  

 Љубојевић Мина 4/1 – освојено 2. место и пласман на окружно такмичење 

 Дуња Милановић 5/2 – освојено 2. место и пласман на градско такмичење 

 Данило Петровић 5/3 – освојено 2. место и пласман на градско такмичење 

 Лазар Премовић 6/3 – освојено 1. место и пласман на градско такмичење 

 Ђорђе Стојиљковић 6/2 – освојено 2. место и пласман на градско такмичење 

 Кристина Јанковић 8/3 – освојено 2. место и пласман на градско такмичење 

 

 

 

46. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 Општинско такмичење одржано је 3.3.2013. год. у Калуђерици. Ученица Дуња 

Милановић 5/2 освојила је 3. место и пласман на градско такмичење. 

 

 

 

47. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ 

 7.3.2013. год. песмом од срца одржано је школско такмичење у рецитовању за ученике 

од 1. до 4. разреда. У пријатној атмосфери, поздрављени од стране жирија и наставника, 

ученици су рецитовали своје песме. Представнике за школско такмичење су изабрали 

учитељи након одржаних одељењских такмичења. Школско такмичење било је јавног 

карактера, отворено за све, и на њему су присуствовали родитељи и тако давали својој деци 

додатну подршку. Такође, такмичењу су као гости присуствовали ученици који нису 

такмичари али су чланови драмско – рецитаторске секције од 1. до 4. разреда. Такмичење је 

рецитацијом својих песама  „Радосна песма“  и  „Школа и ђак“, отворила Илинка 

Маринковић, секретар школе. Комисија у саставу: Радмила Станимировић - проф. српског 

језика, Мирјана Терзић - психолог и Илинка Маринковић - секретар, доделила је учесницима 

прво, више других и трећих места. Одлучили смо да доделимо више других и трећих места да 

бисмо мотивисали ученике за наредна такмичења, а свако место је заслужено освојено. 
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Резултати такмичења: 

1. разред 

1. место – Ђорђевић Милица 1/2 

2. место – Митрић Елена 1/3 и Маринковић Сара 1/3 

3. место – Апостоловић Андријана 1/1, Гулан Вук 1/1 и Мандић Борис Виктор 1/2  

 

2. разред 

1. место – Вукас Маша 2/4 

2. место – Чича Тамара 2/1 и Стаменковић Јана 2/2 

3. место – Ивковић Наталија 2/1, Комненовић Анита 2/3, Живковић Андреа 2/3 и Стевановић 

Хелена 2/4 

 

3. разред  

1.  место – Анђела Танасијевић 3/3 

2.  место – Бугарчић Сара 3/2, Јашић Даница 3/2 

3.  место – Арсић Анђелија 3/1, Бурсаћ Марија 3/1, Тимотић Теодора 3/2 и Петровић Лука 3/3 

 

4. разред  

1. место – Павловић Марија 4/3 

2. место – Коџић Ивона 4/1, Перић Анђелија 4/2 и Теофиловић Вања 4/3 

3. место – Љубојевић Мина 4/1, Алавања Елена 4/4 и Јанковић Немања 4/4 

 На општинско такмичење пласирали су се: Вукас Маша 2/4, Танасијевић Анђела 3/3 и 

Павловић Марија 4/3. 
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48. „ЦВЕЋЕ ЗА МАМУ“ 

 Ученици 2/2 одељења на часовима ликовне културе направили су симпатичне честитке 

као поклон поводом 8. марта – Дана жена. Ученици су направили прегршт шарених честитки 

за своје маме. Иако симболичним поклоном, изненадили су их ситном пажњом, али и својом 

умешношћу. Уживали су током рада, што посебно усрећује нас, њихове наставнике. 

   

 

 

 

49. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ 

ЈЕЗИКА 

 Општинско такмичење одржано је 10.3.2013. год. у Бегаљици. Кристина Илић 8/1 

освојила је 1. место и пласман на градско такмичење. Селена Вагић 8/3 освојила је 3. место  и 

пласман на градско такмичење. 

 

 

50. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

 Општинско такмичење одржано је 10.3.2013. год. у Гроцкој. Наши ученици остварили 

су следеће резултате: 

 Радош Богдановић 7/3 – освојено 2. место и пласман на градско такмичење 

 Наталија Диклић 7/3 – освојено 2. место и пласман на градско такмичење 

 Ања Кузмановић 7/3 – освојено 2. место и пласман на градско такмичење 

 Љубиша Јешић 7/1 – освојено 2. место   

 Наташа Стекић 7/1 – освојено 2. место  

 Алекса Живковић 7/3 – освојено 3. место   

 Кристина Јанковић 8/3 – освојено 2. место и пласман на градско такмичење 

 Дарко Старчевић 8/3 – освојено 2. место  и пласман на градско такмичење 

 Стефан Кангрга Микулић 8/1 – освојено 2. место и пласман на градско такмичење 

 Нина Рајић 8/3 – освојено 2. место  

 Марко Теофиловић 8/2 – освојено 2. место  



27 
 

51. ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ 

 Ученици од 1. до 4. разреда посетили су 13.3.2013. год. позориште  „Пан Театар“  у 

Београду. Гледали су представу  „Авантуре гусарског једрењака – Сметењака“. Кроз  „буру и 

олују“ доживљавали су узбуђење и забаву. Одлично су се провели, глумце наградили 

осмесима и аплаузима и кући понели добро расположење. Циљеви посете позоришту – 

развијање позитивних социјалних односа међу ученицима, неговање критичког мишљења 

према понуђеним садржајима, развијање навике праћења културних дешавања, итд. у 

потпуности су остварени. Сарадња са  „Пан Театром“  постоји од јануара 2009. год. када је у 

нашој школи први пут, током зимског распуста, одржана драмска радионица коју су водили 

глумци  „Пан Театра“. Мотивисаност ученика за радионицу била је изузетно велика и од тада 

драмска радионица постоји активно у нашој школи током сваке школске године.  

  

 

 

 

52. МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ  „МИСЛИША“ 

 У четвртак 14.3.2013. год. у нашој школи одржано је математичко такмичење  

„Мислиша“  у организацији Клуба младих математичара  „Архимедес“. Учешће је узело 174 

ученика од 2. до 8. разреда. Тог дана у нашој школи био је математички празник. Циљ 

такмичења је, између осталог, популарисање математике и развијање интересовања за 

математичка и друга такмичења. У нашој школи, ово лепо такмичење организује се по 5.  пут. 

Дежурало је 16 наставника. Сви ученици и наставници добили су слатко послужење и 

освежење!  

Резултати: 
 Награде: 

2. разред  

Исидоровић Страхиња – 3. награда  

Стекић Стефан – 3. награда  



28 
 

 Похвале: 

2. разред  

Ковачевић Огњен –51 поен 

Крантић Зорица – 50 поена 

Узелац Андрија – 50 поена 

 

3. разред 

Теофиловић Ђорђе – 86 поена 

Теофиловић Милица – 85 поена 

Новитовић Стефан – 84 поена 

Станић Богдан – 79 поена 

Јашић Даница – 78 поена 

Бурсаћ Марија – 77 поена 

 

4. разред 

Ђорић Андрија – 79 поена 

Илић Марко – 77 поена 

Љубојевић Мина – 76 поена 

 

5. разред 

Петровић Данило – 77 поена 

Милановић Дуња – 76 поена 

 

6. разред 

Премовић Лазар – 76 поена 

  

 

 

 

53. КОНКУРС ЗА ДЕЧЈУ КАРИКАТУРУ  „МАЛИ ПЈЕР“ 

 На Деветнаестом конкурсу за дечју карикатуру “Мали Пјер” у 2013. години 

учествовало је више хиљада деце из  око 130 основних и средњих школа у Србији. Жири у 

саставу: Бојан Љубеновић - уредник страна хумора у Компанији „Вечерње новости“, Шпиро 

Радуловић, и Драгутин Гане Милановић - карикатуристи, обавио је жирирање свих приспелих 

радова 18.3.2013. год. Наши ученици освојили су на општинском такмичењу веома запажене 

резултате: 
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Ивана Теофиловић 8/1 – 1. место   

Филип Вагић 8/3 – 2. место  

Никола Вагић 8/3 – 3. место  

Сташа Мишковић 3/1 – 3. место  

Филип Стојковић 4/3 – 3. место  

 

  

 

 

 

54. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ 

 Општинско такмичење у рецитовању одржано је 21.3.2013. год. у нашој школи. У 

10:00 часова одржано је такичење за ученике од 1. до 4. разреда, а у 13:00 часова за ученике 

од 5. до 8. разреда. Жири у саставу: Оливера Викторовић – глумица, управница „Пан театра“ 

и драмски педагог, Тијана Јанковић – глумица  и  драмски педагог, и Татјана Станојевић – 

библиотекар Библиотеке града Београда – огранак у Врчину, једногласно је одабрао најбоље 

међу најбољима. Наши ученици остварили су следеће резултате: 

 У категорији средњи школски узраст, 1. место и пласман на градско такмичење 

освојио је Јанко Ковачевић 7/1, песмом „Детињство“ Оскара Давича. 
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55. „ЗЛАТНА СИРЕНА“ 

 На градском такмичењу соло певача и малих вокалних састава „Златна сирена“, 

одржаном 21.3.2013. год. у Дечјем културном центру, у 2. категорији (5. и 6. разред), у 

жанру изворна народна песма, наша ученица Мирјана Ђорђевић 5/1 освојила је 1. Место 

отпевавши нумеру: „Жубор вода жуборила“. Ученицу је припремала проф.  музичке културе 

Мила Ђачић. Чланови жирија били су: Снежана Деспотовић – проф. музике и диригент Дечјег 

хора РТС-а, Николета Дојчиновић – проф. музике и музички уредник РТС-а, и Мирјана 

Миличић – Прокић – проф. музике и уредник Музичке редакције Дечјег културног центра. 

Изузетно смо поносни на успех који је остварила Мирјана. 

   

 

 

 

56. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ФУДБАЛУ 

 На општинском такмичењу које је одржано 22.3.2013. год. мушка репрезентација наше 

школе освојила је 4. место. Женска репрезентација освојила је 1. место  и пласирали су се на 

градско такмичење. 

 

 

 

57. ПОСЕТА БИОСКОПУ 

 22.3.2013. год. ученици од 5. до 8. разреда посетили су Дом Синдиката и том приликом 

гледали филм  „Оз, велики и моћни“. Посебну важност придајемо остваривању циљева посете 

када су у питању ученици старијег узраста, управо због формирања навика квалитетног 

провођења слободног времена и посете културних манифестација. 
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58. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

 Општинско такмичење је одржано 23.3.2013. год. у ОШ  „Никола Тесла“  у Винчи. 

Наши ученици остварили су следећи пласман: 

 Анастасија Кангрга Микулић – освојено 2. место и пласман на градско такмичење 

 Данило Петровић – освојено 3. место и пласман на градско такмичење 

 Андрија Алавања – освојено 2. место и пласман на градско такмичење 

 Јанко Ковачевић – освојено 2. место и пласман на градско такмичење 

 Алекса Живковић – освојено 2. место и пласман на градско такмичење 

 Кристина Илић – освојено 1. место и пласман на градско такмичење 

 Лазар Вукас – освојено 3. место и пласман на градско такмичење 

 

 

 

59. ПОСЕТА ХЕМИЈСКОМ ФАКУЛТЕТУ 

 23.3.2013. год. ученици 7. и 8. разреда наше школе посетили су Хемијски факултет 

Универзитета у Београду у пратњи наставнице Милице Максимовић. 

 Посета је садржала обилазак хемијске лабораторије, хемијског музеја и великог 

хемијског амфитеатра. Ученици су уживали у садржајима, активно учествовали у дискусијама 

и самостално изводили експерименте. Константно су постављали питања на сопствену 

иницијативу и били одушевљени одговорима. На крају је свако добио поклон – епрувету са 

писаним садржајем унутар ње, на коме је била структура неког од молекула који се користи у 

свакодневном животу, и врло су одговорно испунили задатак да пронађу нешто више о датом 

молекулу, и садржај презентују на часу. 
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60. ОПШТИНСКО, ГРАДСКО И РЕПУБЛИЧКО 

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ 

ОБРАЗОВАЊА 

 Општинско такмичење одржано је 24.3.2013. год. у Гроцкој.  

 Ученик Лазар Премовић 6/3 освојио је 1. место у бродомоделарству и пласман на 

градско такичење.  

На градском такмичењу које је одржано 21.4.2013. год. Лазар Премовић је освојио 4. место и 

пласман на републичко такмичење.  

На републичком такмичењу које је одржано 17. и 18.5.2013. год. Лазар је освојио 3. место. 

 

 

 

61. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

 Општинско такмичење из географије за ученике основних школа одржано је 24.3.2013. 

год. у нашој школи. Наши ученици остварили су следеће резултате:  

 Јанковић Кристина 8/3 – освојено 3. место  

 Вагић Никола 8/3 – освојено 3. место.   

 

 

 

62. ЛИКОВНО – ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 

 У организацији Пријатеља деце Београда организован је ликовно – литерарни конкурс, 

коме су се, као и увек до сада, драге воље одазвали наши ученици. Конкурс је имао тему  

„Еколошки Београд“. Бугарски Јоко, ученик 3/1 одељења освојио је једну од прве три награде 

(према пропозицијама конкурса нису саопштена места, већ су најуспешнији радови имали 

своју изложбу). 
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63. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ДРАМСКО – РЕЦИТАТОРСКЕ 

СЕКЦИЈЕ ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ 

 Драмско – рецитаторска секција веома успешно ради у подручној школи у Доњој 

Мали. Секција броји 11 чланова – ученици 3/3 и 4/4 одељења (Ана Вагић, Милица Вагић, 

Невена Стекић, Ања Маринковић, Теодора Мијатовић, Богдан Станић, Михаило Грујичић, 

Слађана Радовановић, Анита Драча, Сара Драча и Никола Маринковић). Ова мала, али 

одабрана група, представила се ученицима, родитељима и наставницима представама за Нову 

годину и 8. март, а гостовала је и у неким одељењима. Поред изузетне глуме, ученици 

показују и изузетну креативност у осмишљавању костима и сцене. Неке од изведених 

представа су: „Снежана и седам патуљака“, „Лакоми мечићи“ и „Љутито мече“. 
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64. ДРУГА БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА – 

ОРИЈЕНТИРИНГ 

 Друга Београдска школска лига одржана је 31.3.2013. год. на Калемегдану. 

Учествовали су ученици од 5. до 8. разреда. Освојено је укупно: 6 златних, 4 сребрне и 2 

бронзане медаље. 

 Ђурђе Васић 6/2  и Андрија Масловарић 6/2 – 1. место     

 Тамара Апостоловић 7/3  и  Дајана  Лукић 6/1 – 1. место  

 Анђела Драча 7/1  и  Анђела Коњик 7/2 – 1. место                                         

 Игор  Стефановић 6/2  и Никола Лојпур 8/2 – 2. место                                                                        

 Катарина Лангура  8/2  и Анђела Тасић   5/1 – 2. место     

 Мирослав  Јовановић 6/1 и Војин Максимовић 6/2 – 3. место                                                    

 Ученици који нису освојили медаље заузели су такође места која ће се бодовати за 

школу на крају финала.  
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65. ТАКМИЧЕЊА У РУКОМЕТУ 

 Општинско такмичење одржано је 8.4.2013. год. Наша школа била је домаћин  

општинског такмичења у рукомету. Женска и мушка репрезентација наше школе освојила је  

1. место на општинском такмичењу и обе екипе су се пласирале на градско такмичење. 

 Градско такмичење одржано је 8.5.2013. год. Женска репрезентација освојила је 2. 

место и пласирала се на међуокружно такмичење. На међуокружном такмичењу које је 

одржано у Панчеву, женска репрезентација освојила је 2. место.                                                                                                                    

 

 

 

66. ТРИБИНА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 Трибина је огранизована 9.4.2013. год. у Дому културе у Врчину. Трибини су 

присуствовали представнци Вршњачког тима наше школе, као и представници Ученичког 

парламента. Тема ове интерактивне трибине која едукује и мотивише на мишљење, 

закључивање и делање у складу са наученим, била је – Заштита деце од злоупотреба на 

интернету. 

 

 

 

67. ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ 

 Поводом Дана планете Земље, чланови секције Мали еколози и изборног предмета 

чувари природе обишли су 19.4.2013. год. Спомен парк на Барама. Очекивали смо да Спомен 

парк личи на парк, али затечено стање нас је све непријатно изненадило. Зарастао је у траву, 

отпадака на све стране, споменик запуштен! Убрзо, мале и вредне руке ученика 1/3 и 2/4 

прионуле су на посао и за “тили час“ Спомен парк је био опет уређен. Покосили су траву, 

покупили отпатке, очистили споменик. Затим су наставили дружење, уз играње али и учење. 

  Овим путем мали еколози и чувари природе из Доње Мале на овај начин желе да утичу 

на свест одраслих и да их моле: „Сачувајте нам нашу прелепу планету Земљу! Хвала!“ 
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68. ВАСКРШЊЕ СВЕЧАНОСТИ – 23.4. ДО 7.5.2013. ГОД. 

 Васкршње свечаности обухватале су следеће активности наших ученика: 

 23.4. – отварање изложбе ликовних радова  

 24.4. – Хепенинг у школском дворишту – цртање кредама у боји на бетону у школском 

дворишту и осликавање и шарање дрвених јаја   

 25.4. – од 10:00 до 11:00 часова – Маскембал за ученике од 1. до 4. разреда под 

слоганом „Васкршње јаје“ или „Пролеће“. Пошто већ увелико реализујемо радионице 

пројекта „Школа без насиља“ маске су биле прилагоћене васкршњим и пролећним 

мотивима; Од 12:00 до 13:30 часова – Спортске активности  за ученике од 5. до 8. 

разреда  

 26.4 – Пролећни крос за ученике од 1. до 4. разреда  

 5.5. – Васкршња  Литургија  у Храму Светих апостола Петра и Павла у Врчину 

 7.5. – чланови Ученичког парламента наше школе поклањали су честитке и украшена 

дрвена јаја нашим суграђанима.  

 

 

 

69. ВАСКРШЊА ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА 

 Васкршња изложба ликовних радова отворена је 23.4.2013. год. Радови ученика са 

васкршњим мотивима рађени на редовним часовима ликовне културе, као и на ликовним 

секцијама од 1. до 4. и од 5. до 8. разреда били су изложени на паноима у учионицама и 

холовима школе. Отварању су присуствовали представници Спољашње заштитне мреже која 

у нашој школи делује у оквиру пројекта  „Школа без насиља“. Такође, изабрана су дрвена јаја 

која су послата на општинско такмичење.  
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70. ВАСКРШЊА ЛИКОВНА РАДИОНИЦА 

 Васкршња ликовна радионица – Дечји хепенинг – одржана је 24.4.2913. год. у 

дворишту наше школе. Том прилком ученици су осликавали дрвена јаја и бетон у дворишту 

школе. Била је ово јединствена прилика да се искаже креативност цртањем и сликањем на 

необичним подлогама. 
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71. ВАСКРШЊИ МАСКЕМБАЛ 

 Манифестација је спроведена за ученике од 1. до 4. разреда и у сарадњи са 

предшколском установом  „Лане“, а под слоганом  „Васкршње јаје“  или  „Пролеће“. 

 Пошто увелико реализујемо радионице  пројекта „Школа без насиља“, учесници су   

своје маске  прилагодили  васкршњим и пролећним мотивима, те се насилне и агресивне 

маске нису  користиле.  Такође се захваљујемо и припадницима саобраћајне полиције који су 

бринули за безбедност наше деце. 

  Диван, суначан дан обасјао је  шаренило дечје радости, песме и дечјих осмеха. 
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72. ВАСКРШЊА ЛИТУРГИЈА 

 5.5.2013. год. ученици наше школе присуствовали су, у пратњи наставника веронауке, 

Душана Петровића, Васкршњој Литургји у Храму Светих апостола Петра и Павла у Врчину. 

Поред свих активности у школи поводом Васкрса, највећу пажњу поклањамо присуству 

наших ученика овој Литургији, јер смо свесни да Васкрс представља основу, тј. базу свих 

хришћанских датума које прослављамо у школи. На овај начин, уједно, повезујемо, сарадњу 

школе и месне заједнице. 

 

 

 

73. ВАСКРШЊЕ ЧЕСТИТКЕ 

 7.5.2013. год. као и сваке претходне, ученици наше школе, представници Ученичког 

парламента делили су становницима Врчина Васкршње честитике које су направили на 

редовним часовима ликовне културе, као и на ликовној секцији. Још једно настојање да 

упознамо месну заједницу с нашим радом, а пре свега жеља да се дух хришћанства и љубав 

међу људима прошире и учврсте. 

 

 

 

74. АТЛЕТИКА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 Такмичење је организовано на правом спортско атлетском терену „Мала Оаза“ у 

Гроцкој. Учествовало је 25 ученика наше школе од којих се петоро пласирало на градско 

такмичење. 
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75. АТЛЕТИКА – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 Градско такмичење из атлетике одржано је 25.4.2013. год. на Партизановом стадиону.  

Запажене резултате остварили су:                               

 Андрија Алавања 6/3 – скок у даљ – 1. место    

 Стефан Маринковић 6/1 – трчање на 300 метара – 2. место  

 Анђела Матејић 7/2 – трчање на 600 метара – 4. место 

 Тијана Ристић  7/3 – скок у даљ – пласман  

  

 

 

 

76. ПРОЛЕЋНИ КРОС 

 Пролећни крос за ученике од 1. до 4. разреда одржан је 26.4.2013. год. на терену ФК  

„Врчин“. Пут забаве и победе ученике су повеле одељењске старешине. Пешачење од школе 

до терена фудбалског клуба протекло је у забави, окрепљењу духа и нестрпљењу да што пре 

стигнемо на терен и отпочнемо такмичење у трчању, у коме је свако дете силно желело да 

учествује и победи. Трка је протекла одлично, а ученици који су освојили прво, друго и треће 

место били су пресрећни. Остали, који су стизали на циљ, знају да их већ с јесени очекује 

следећи крос у коме ће поново опробати своје способности и, можда, победити. 
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77. КРОС ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 

 Учници од 5. до 8. разреда остварили су следеће резултате: 

5. разред: 

Дечаци: 

1. Михајло Вујић 5/2 

2. Никола Анђелковић 5/1 

3. Вељко Влаховић 5/2 

6. разред: 

Девојчице: 

1. Наташа Ђоровић 5/1; 

2. Милица Теофиловић 5/1 

3.Мирјана Ђорђевић 5/1 

 

Дечаци: 

1. Андрија Алавања 6/3 

2. Стефан Маринковић 6/1 

3. Филип Божиновић 6/3 

Девојчице: 

1. Неда Маринковић 6/1 

2. Јована Матејић  6/1 

3. Јована Теофиловић   6/1 

7. разред: 

1. Исидоровић Петар 7/3 

2. Михајло Јеремић 7/3 

3. Александар Стојковић 7/1 

8. разред: 

 

 

 

Дечаци: 

1. Филип Вагић 8/3 

2. Петар Стојадинчевић 8/2 

3. Стефан Микулић Кангрга 8/1 

Девојчице: 

1. Ивана Теофиловић 8/1 

2. Анђелковић Николина 8/1 

3. Катарина Вагић 8/3 

 

 

 

78. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГЛУМИ – КРАТКЕ 

ДРАМСКЕ ФОРМЕ 

 Градско такмичење у глуми у организацији Пријатеља деце Београда одржано је 

24.4.2013. год. у Центру за културу и образовање Раковица. Учествовали смо на 13. 

Фестивалу кратких драмских форми деце и младих Београда – Меморијал „Драгослав 

Симић“. Наша школа представила се представом драмске радионице „Гарави сокак“. 

Текст представе по мотивима поезије Мирослава Антића написала је глумица Тијана 

Јанковић. За костимографију били су задужени чланови радионице. Ученици су се 

одлично провели на наступу, позитивна трема дала је подстрек а петогодишње глумачко 

искуство и учешћа на такмичењима допринели су да с лакоћом глуме и дочарају ликове у 

правом светлу. Глумачки тим чинили су: Бурсаћ Марија, Вагић Зорана, Теофиловић 

Милица, Гачић  Иван, Живановић Марија, Јашић Ирена, Ковачевић Јанко, Коњик Анђела, 
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Маринковић Тамара, Милановић Дуња, Матеја Нешић, Фишер Стефан, Хабазин Анђела, 

Теофиловић Дејана и Анђелковић Марина. 

   

 

 

 

79. СРЕМУШ 

 У оквиру планинарске секције 28.4.2013. год. организован је једнодневни излет. 

Ученици су пешачили од Хајд парка,Топчидерског парка до Кошутњака. Пешачење је 

трајало око четири до пет сати. Ученици су у овом пролећном периоду имали прилику да 

се упознају са флором и фауном у градским парковима, градским шумама и да упознају 

историјске споменике који се налазе у Топчидерском парку.  
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80. СМОТРА ИЗВИЂАЧА 

 30.4.2013. год. ученици наше школе били су гости извиђачке смотре која се 

традиционално организује сваке године на Ади Циганлији. Учествовли су ученици 4. 

разреда који су имали прилике да проведу дан у природи. Угостили су их извиђачи 

Вождовца који су сами направили  „табор“ и уредили животни простор у коме проводе 

пет дана у шуми – Таборовање. Учествовали су у свим активностима које су биле у плану 

тог дана – возили су се чамцем и имали су организован  ручак у табору.  

                   

 

 

81. БИЦИКЛИЈАДА 

 Осма дечја ускршња бициклијада одржана је 2.5.2013. у Врчину. Као и сваке 

године наши ученици својим културно – уметничким пограмом обогатили су ово 

такмичење које се традиционално одржава. Наступали су: хор ученика 3/2 одељења с 

песмама „Жубор вода жуборила“ и „Нек свуд љубав сја“; група певача 5/1 и 5/2 одељења с 

песмама „Заспо Јанко“ и „Во наше село малово“; соло наступ Мирјане Ђорђевић – 

„Изгрејала сјајна месечина“  и соло наступ Милице Ђорћевић – „Прича о звезди 

падалици“; драмска радионица наше школе представила се Ханибаловим говором, 

Кинеском причом, говором мајора Гавриловића и изражавањем ситуација кроз брзалице. 

Уживали смо гледајући наступ наших ученика и слушајући их како певају и рецитују, а с 

пуно узбуђења пратили смо трку и нестрпљиво чекали победнике на циљу. 
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82. ТАКМИЧЕЊЕ „ШТА ЗНАМ О ЦРВЕНОМ КРСТУ“ 
8.5.2013. год. ученици наше школе узели су учешће на овом такмичењу, као и сваке 

године до сада. Тада је уједно обележен и Међународни дан Црвеног крста, а такмичење је 

било општинског нивоа.  

 

 

 

83. МАЛА ОЛИМПИЈАДА 

 У петак, 10.5.2013. год. у спортској сали школе у Гроцкој одржано је првенство 

општине: Мала олимпијада – у полигону спретности. 

Учествовали су и ученици наше школе као екипни такмичари и то: 

 Екипа првог разреда – предводила учитељица Љубинка Вагић 

 Екипа другог разреда – предводио учитељ Драган Кузмановић 

 Екипе трећег разреда – предводиле учитељице Љиљана Кнежевић и Радица 

Костадиновић 

 На крају такмичења, ученици 1. разреда освојили су екипно 3. место, а  ученици 2. 

разреда освојили су 2. место. Ученици су награђени медаљама и дипломама које је 

обезбедио Град Београд – Секретаријат за спорт и омладину – СПОРТИШ. 
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84. ДАН СПАЉИВАЊА МОШТИЈУ СВЕТОГ САВЕ 

 10.5.2013. год. наша школа обележила је Дан спаљивања моштију Светог Саве. 

Обележен је дан када је 1594. год. на београдском брду Врачар, турски војсковођа Синан - 

паша, сурово казнио Србе и учинио освету српском народу. Те године банатски Срби 

подигли су устанак против турске власти. Лик Светог Саве ношен је на заставама.  Као 

казну за ову буну, у крви угашеној, Синан - паша је наредио да се мошти највећег српског 

светитеља донесу из манастира Милешеве, где су се налазиле преко 350 година, и спале на 

Врачару. Приредба коју су припремили чланови драмско – рецитаторске секције од 5. до 

8. разреда одржана је у дворишту школе. Након упознавања са битним историјским 

чињеницама о животу, делу и страдању Светог Саве, ученици су уживали у поетском 

извођењу чланова секције.  

   

 

 

 

85. ОДЛАЗАК У „ПИОНИРСКИ ГРАД“ 

 Ученици од 1. до 4. разреда посетили су спортско – рекреативни центар  

„Пионирски град“ 16.05.2013. год. Ученици су имали спортско – рекреативне садржаје на 

отвореним теренима – мерење физичких способности (телесна тежина и висина, претклон, 

издржај у згибу, скок у даљ, бацање медицинке и трчање на 30 метара). Такође, имали су и 

спортске активности као што су мали фудбал, штафетне игре и оријентација. Најзабавнији 

део посете био је боравак у дискотеци након чега су ученици имали послужење – сендвич 

и сок. Лепу завршницу дала је филмска пројекција цртаних фимлова и комичних 

краткометражних филмова намењених деци.  
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86. „МАЛА МАТУРА – ВЕЛИКО СРЦЕ“ 

        У оквиру пројекта  „Мала матура - велико срце”, чији је циљ успостављање 

трајних веза основних школа Београда са школама на Косову и Метохији, као и 

повезивање генерација ученика из Београда са ученицима са Косова и Метохије, ученици 

8. разреда наше школе угостили су двадесет четворо својих вршњака са Косова.  

 Гости су били ученици две школе: ОШ „Јужне школе“ – Косовска Митровица и 

ОШ „Благоје Радић“ – Зубче, Зубин Поток. Ученици су дошли у пратњи Славише 

Бишевца, професора историје, из ОШ „Благоје Радић“ и Марка Илића, професора ликовне 

културе, из ОШ „Јужне школе“. Гости су код нас боравили у периоду од 17.5. до 22.5. 

2013. год.        

        У петак, 17.5. 2013. год. ученике смо преузели у 16:30 часова испред Палате „Србија“, 

а затим је организован заједнички ручак, упознавање и дружење у просторијама школе. 

Потом су ученици отишли у породице домаћина.  

       У суботу, 18.5.2013. год. гости су, заједно са домаћинима, обишли археолошко 

налазиште у Винчи и огледно добро Пољопривредног факултета „Радмиловац“. У 13:00 

часова организован је пријем у Скупштини општине Гроцка а затим и заједнички ручак у 

организацији Скупштине општине Гроцка. Ученици су, том приликом, добили пригодне 

поклоне. После подне, гости су, заједно са својим домаћинима, присуствовали фудбалској 

утакмици Врчин – Палилулац, на локалном стадиону у Врчину.  

        У недељу, 19.5.2013. год. наша школа организовала је у 9:00 часова одлазак ученика у 

Конак кнегиње Љубице, а затим обилазак Калемегдана и посету ЗОО врту. После подне, 

од 19:00 часова, организовано је дружење и кошаркашка утакмица у нашој подручној 

школи. 

        У понедељак, 20.5.2013. год. ученици су у преподневним сатима посетили Авалу и 

обишли споменик Незнаног јунака, споменик Васи Чарапићу, Авалски торањ и друге 

знаменитости ове планине. Увече су присуствовали свечаном концерту у Центру  „Сава“. 

       У уторак, 21.5.2013. год. ученици су у 7:30 часова кренули из Врчина до Палате  

„Србија“, где је у 9:00 организован превоз ка Косову и Метохији.  

 Све активности ученика пратила су по четири наставника и директор школе. Циљ 

пројекта је у потпуности испуњен, ученици су успоставили јаке везе и пријатељства и 

упознали знаменитости Београда. Наша школа по четврти пут узела је учешћа у овом 

пројекту.  
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87. ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА – 

ОРИЈЕНТИРНГ 

 Трећа Београдска школска лига – Оријентиринг одржана је 18.5.2013. год. у 

Топчидерском парку. Ученици наше школе освојили су следеће резултате: 

 Ђурђе Васић  6/2  и Андрија Масловарић  6/2 – 1. место    

 Ђорђе Старчевић  7/1 и Данило Грујић   7/1 – 1. место    

 Андреа Драча  6/3  и Тамара Апостоловић 7/3 – 1. место     

 Тијана Грујић 6/2  и Анђела Стојадинчевић 7/3 – 2. место                                    

 Дуња Миланов 5/2  и Наталија Фаркаш 5/2 – 3. место   

   

 

 

 

88. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГЛУМИ – ВЕЛИКЕ 

ДРАМСКЕ ФОРМЕ 

 Након добре угрејаности на малим драмским формама у трајању до 15 минута, 

полазници драмске радионице наше школе учествовали су на 28. Фестивалу позоришних 

игара деце и младих Београда (градско такмичење – Велике драмске форме – трајање око 

45 минута). Наспут је одржан 22.5.2013. год. у позоришту  „Пан Театар“ у Београду. 

Представа је имала назив  „Врчлевизија“  и на карикирајући и хиперболишући начин 

представила је неке од мана нашег друштва. Креативност чланова радионице дошла је у 

припреми ове представе до изражаја више него у било којој досадашњој представи, јер су, 

осим свог глумачког доприноса, потпуно сами осмислили представу. Били су аутори 

текста, сценарија, сценографије и костима. Наравно, трема је остављена у свлачионици па 

су наши драги глумци на сцени блистали и чинили тим за победу: Хабазин Анђела, Бурсаћ 

Марија, Теофиловић Милица, Вагић Зорана, Гачић Иван, Живановић Марија, Јашић 

Ирена, Ковачевић Јанко, Коњик Анђела, Маринковић Тамара, Милановић Дуња, Матеја 

Нешић и Фишер Стефан. Превоз ученика био је организован а ученике су повеле 

учитељица Гордана Апостоловић и библиотекарка Снежана Теофиловић. Аплаузи 

публике нису изостали, као ни заслужене награде. Освојили смо 3. место, а Јанко 

Ковачевић је освојио награду за улогу Политичара. 
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89. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ У ПОСЕТИ ОПШТИНИ 

ГРОЦКА 

 23.5.2013.године гости градске општине Гроцка били су представници Ученичког 

парламента наше школе. Након пријема у Општини, ученици су обишли Храм Свете 

Тројице у Гроцкој и упознали се са старешином храма Александром Митовићем. Циљ 

посете ГО Гроцка био је упознавање ученика са радом Скупштине општине Гроцка, као и 

са радом председника општине и осталих служби општинске управе. Ученике је лично 

примио председник ГО Гроцка Зоран Марков, као и председник Скупштине општине 

Спасоје Живановић. Ученици су се упознали са радом  Канцеларије за младе, а све у циљу 

активирања ученика у предстојећим акцијама. Преседник Ученичког парламента, ученик 

Јанко Ковачевић, представио је програм рада Ученичког парламента и при том истакао 

неке од најважнијих области његовог деловања: 

 активности у оквиру пројекта  „Школа без насиља“ 

 безбедност у школи 

 истраживање квалитета односа ученик – наставник  

 организација културно – забавног живота у школи 

 сарадња са школском управом и локалном заједницом 

 хуманитарне акције 

 улепшавање амбијента школе 

 унапређење комуникације и атмосфере унутар школе 
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 На основу наведеног дошло се до закључка да је добробит оснивања Ученичког 

парламента за ученике следећи: 

 остваривање права гарантованих међународним и националним документима 

 прихватање права и одговорности 

 уважавање личности ученика 

 свестрани развој ученика 

 искуство тимског рада 

 учење о различитости и недискриминаторном понашању 

 јасна и благовремена информисаност свих ученика 

 могућност утицаја на одлуке битне за ученике 

 квалитет сарадње између ученика и наставника 

 веће задовољство радом и животом у школи 

 Преседник општине, као и ученици, сложили су се да би овакве посете требало да 

постану пракса у будућности, како би млади што више били упућени у рад локалне 

самоуправе.  

  

 

 

 

90. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУКОМЕТА 

(ДЕВОЈЧИЦЕ 5. И 6. РАЗРЕДА) 

 На овом такмичењу екипа наше школе је више него убедљиво тријумфовала и 

освојила златну медаљу. 

 На свакој утакмици смо били доминантни и наша победа ниједном није долазила у 

питање. Са импресивном гол разликом и одличном игром редом смо побеђивали све 

противнике у квалификацијама. Екипу наше школе представљале су: Милица 

Теофиловић, Сања Кнежевић, Зорана Вагић, Андреа Мартић, Јована Матејић, Неда 

Маринковић, Наташа Ђоровић, Невена Маринковић, Марија Ђорић.  
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91. ПРОСЛАВА МАТУРСКЕ ВЕЧЕРИ 

 24.5.2013. год. већ другу годину за редом прослава матурске вечери за ученике 8. 

разреда одржава се у просторијама наше школе. И ове године ученици су имали прилику 

да, у организацији школе и професионалне агенције, прославе крај осмогодишњег 

школовања и уживају у одлично осмишљеном дружењу. Окупљање 67 – 68 ученика у 

20:00 часова у дворишту школе било је пропраћено музиком и обраћањем представника 

Ученичког парламента, као и директора школе. Обраћање је делом представљало осврт на 

време проведено у школи, а делом указивало на оно што ученике очекује у даљем животу 

и раду. После краће шетње центром Врчина ученици су ушли у фискултурну салу школе 

где је прво обављено сликање. Тада су родитељи имали могућност да стекну увид у 

амбијент и начин организације прославе. Свечаност је настављена у помало измењеном и 

декорисаном амбијенту сале, уз вечеру, професионално послужење и музику.  У току 

вечери ученици, представници одељења су се, изузетно лепим и примереним говорима, 

обратили својим учитељима, наставницима и директору школе, осврћући се на време 

provedeno заједно и захваљујући им на стеченим знањима, помоћи и разумевању.  

 Остатак вечери ученици и сви присутни провели су у прелепој атмосфери игре и 

песме која је трајала до 3:00 часа после поноћи. 
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92. ПОСЕТА МАНАСТИРИМА ЛЕЛИЋ И ЋЕЛИЈЕ 

 Дана 25.5.2013. год. ученици наше школе, у пратњи вероучитеља Душана 

Петровића и проф. географије Николе Љешњака, имали су прилике да посете манастире 

Лелић и Ћелије код Ваљева. 

 У манастиру Ћелије почивају мошти Св. Јустина Ћелијског. Наши ученици имали 

су прилике да се поклоне моштима. У  цркви манастира смо слушали занимљиво 

предавање о историји манастира. Следећа дестинација био је манастир Лелић, у коме 

почивају мошти Св. Николаја Велимировића. Игуман манастира отворио је ћивот са 

моштима. Након посете манастирима, ученици су обишли град Ваљево и уживали у 

шетњи тим градом. 
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93. ЧЕТВРТА БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА – 

ОРИЈЕНТИРИНГ 

 Четврта Београдска школска лига – Оријентиринг одржана је 25.5.2013. год. на 

Кошутњаку. Наши ученици остварили су одличне резултате: 

 Алекса Живковић 6/1 и Војин Максимовић 6/2 – 1. место   

 Анђела Матејић 7/2 – 1. место       

 Тијана Грујић 6/2 и Анђела Кочовић 6/2 – 2. место                                      

 Анђела Стојадинчевић 7/3 и Тамара Апостоловић 7/3 – 2. место                                        

 Ђурђе Васић 6/2 и Андрија Масловарић  6/2 – 3. место    

 Михаило Јеремић  7/3 и Алекса Живковић 7/3 – 3. место  

 

 

                        

94. КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА 

 Креативна радионица за ученике од 3. до 8. разреда одржана је у нашој школи 

28.5.2013. год. Организатор радионице била је општина Гроцка у сарадњи са студиом  за 

сликање песком  „Sandpro“. Водитељ радионице била је госпођа Светлана која је на прави 

начин пробудила машту полазника радионице. Тема радионице била је – рециклажа. 

Ученици су се забављали, развијали и испољавали своје мисаоне и мануелне способности 

што је резултирало прелепим радовима који су већ сутрадан били изложени у Гроцкој. 

Наравно, награде нису изостале: пет ученица освојило је 2. место и могућност бесплантног 

одласка у студио „Sandpro“ где ће моћи да сликају песком. 

   

 

 

95. „ДАНИ ПЕСКА У ГРОЦКОЈ“ 

 Манифестија „Дани песка у Гроцкој“ одржана је 28.5.2013. год. као наставак и 

изложбени део Креативне радионице која је одржана у нашој школи. Том приликом 

одељење 5/1 освојило је 2. награду на тему рециклажа. 
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96. ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ НА АВАЛИ 

  Шумарски вишебој одржан је 28.5.2013. год. на Авали. Ученици 6. и 7. разреда: 

Стефан Маринковић 6/2, Богдановић Радош 7/3, Тијана Ристић 7/3 и Марија Митрић 7/3    

освојили су 1. место и пехар за школу. Задовољство ангажаовањем и оваквим успехом 

наших ученика је превелико и веома смо поносни на њих и њихов однос према спорту и 

здравом животу. 

 

 

 

97. ОПШТИНСКИ КРОС 

 У организацији општине Гроцка 29.5.2013. год. одржан је Општински – Мајски 

крос на коме су учествовали ученици од 1. до 8. разреда свих школа на општини. Наша 

школа је на такмичење послала најуспешније ученике са школског кроса. Превоз до места 

одржавања био је организован, полазак испред школе био је у 07:45 а повратак око 12:00 

часова. Након одржаног кроса на обали Дунава, ученици су у центру Гроцке, испред 

зграде Општине, присуствовали културно – уметничкој манифестацији, чиме је уједно 

обележен Дан изазова а победницима кроса уручене медаље, дипломе и пехари. Наши 

ученици остварили су невероватан успех на кросу и веома смо поносни на њих: 11 медаља 

освојили су ученици од 1. до 4. разреда – 6  првих места, 4 друга места и 1 треће место. 

Ученици од 5. до 8. разреда освојили су 3 медаље – 3 прва места. Такође, школа је добила 

пехар за укупан пласман на општинском кросу – освојено 2. место, као и пехар за освојено 

3. место у атлетици за ученике од 5. до 8. разреда. 
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98. ПРОЛЕЋНИ ФЕСТИВАЛ 
  

Сваке године Пролећни фестивал се традиционално одржава у нашој школи. Ове 

године одржан је 31.5.2013. и ученици су, такође припремили културно-уметнички програм. 

Певали су, свирали, рецитовали. Фестивал је био изузетно посећен, као и сваке године, што 

нашим ученицима даје подстрек за даља учешћа на овом конкурсу и Фестивалу, а нама 

подстрек да га и даље традиционално организујемо. 

 

 

 

99. КВИЗ ЗНАЊА О ВАТРОГАСЦИМА 

 У квизу знања о ватрогасцима које је одржано 3.6.2013.год. у Гроцкој у ОШ  „Илија 

Гарашанин“, екипа дечака освојила је на општинском такмичењу 2. место  и сребрну медаљу. 

Екипу су сачињавали ученици 3/1: Бугарски Јоко, Крантић Никола и Теофиловић Ђорђе. 

Девојчице су освојиле 4. место, екипу су сачињавале: Бурсаћ Марија, Арсић Анђелија и 

Мишковић Сташа. 

 

 

 

100. ПРИРЕДБА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ 

 4.6.2013. год. у Дому културе у Врчину одржана је приредба за предшколце 

предшколске установе „Лане“ из Врчина. Приредбу су припремили чланови драмско – 

рецитаторске секције од 1. до 4. разреда. Будуће прваке на приредбу су довеле њихове 

васпитачице које су заједно са њима уживале у рецитацијама, песми и драмским комадима. 

Надамо се да смо будућим првацима овом приредбом дали леп увод у све дивне активности 

које их очекују у нашој школи – да кроз учење и игру развијају свој свет маште и 

способности. Иначе, овакав вид сарадње постоји на иницијативу наше школе већ дуги низ 

година – када у мају или јуну месецу позовемо предшколце да одгледају приредбу коју 

припремимо за њих. Сама сарадња одвија се на многим нивоима – посета будућих учитеља 

првих разреда предшколцима и одржавање родитељских састанака, разговор психолога са 

родитељима будућих првака, састанци васпитача и учитеља итд. 
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101. НАГРАДНИ ИЗЛЕТ ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ УЧЕНИКЕ 

 Наша школа је, и ове школске године, своје најуспешније ученике од 1. до 8. разреда, 

ученике који су поред одличног успеха постигли изванредне резултате на такмичењима, 

наградила једнодневним излетом, који је реализован у среду, 5.6.2013. год. Ученици су 

обишли Храм Светог Саве, Музеј Николе Тесле, Музеј Народне Банке, Историјски музеј 

Србије, манастир Раковицу и Авалски торањ. Ученици су ишли  у пратњи четири наставника: 

Милице Максимовић – проф. хемије, Драгане Ристић – проф. енглеског језика, Душана 

Петровића - вероучитеља и Николе Љешњака – проф. географије. 
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102. ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ У ОРГАНИЗАЦИЈИ 

НАШЕ ШКОЛЕ 

 Дана 6.6.2013. год. наши ученици су доказали колико имају велико срце, колико зрело 

размишљају и несебично себе, с жаром и ентузијазмом, дају када треба помоћи онима које 

воле, који су их својим ликом и делом задужили. Била им је част и осећај веће вредности него 

добијање било које петице, било које освојено прво место на такмичењима, што су 

учествовали на хуманитарном концерту организованом за њихову професорку српског језика, 

радницу наше школе – ТАМАРУ ТОШИЋ. Докле год је трајала хуманитарна акција 

прикупљања новчане помоћи за лечење Тамаре у Бечу матичним ћелијама, ни једног тренутка 

нису посустали у својој намери да помогну својој наставници. Поносни смо на своје ученике 

јер су нам показали колико вреде када смо схватили колико су „велики људи“ на овом 

узрасту. Због тога их још више поштујемо и још више им се дивимо. 

  

 

 

 

103. НАГРАДНИ ИЗЛЕТ ЗА НАЈУРЕДНИЈЕ ОДЕЉЕЊСКЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 

 12.6.2013. год. ученици 3/2 и 7/3 одељења путовали су, у организацији Културног 

центра Гроцка, на наградни излет као ученици најуреднијих одељењских заједница. Одлуку о 

најуреднијим учионицама током целе школске године донеле су чланице техничког особља – 

наше драге теткице, које брину о нашим учионицама, а што је још важније, брину о 

ученицима. Овим поступком настојимо да, поред редовних развијања хигијенских навика, 

додатно мотивишемо ученике да чувају своју радну средину. 

 На наградном излету, ученци су обишли Храм Светог Саве. Затим, Народну 

библиотеку где су имали прилике да виде и чују о писању наших првих књига на пергаменту, 

Јеванђеља, прву штампану књигу, начин слагања слова, итд. У Музеју Николе Тесле 

присуствовали су демонстрацији енергије електромагнетног поља, гледали су и филм о 

животу и делу Николе Тесле. Природњачки музеј био је јединствена прилика да ученици 

уживају у изложби животиња које лове ноћу, да се упознају са животом сова, итд. На крају 

излета ученици су уживали у погледу с Авалског торња. 


