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Захваљујем се  свим ученицима и наставницима 

на ангажовању при реализацији ове публикације,  а посебно 

уредницама првог броја Летописа наше школе. 

                                                                                           Директор школе 
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Увод 

 

Сагледавајући нашу школу као један сложен систем испреплетан од процеса  образовања, 

функције васпитања, захтева родитеља, потреба и интересовања ученика, издвојили смо 

приоритете који су основа  основног образовања  у Врчину. Трудимо се да стварамо 

упослену, срећну и успешну заједницу у којој су учење, развој и добробит младих у средишту 

пажње.  

 

 Зато тежимо школи у којој се  слобода и рад не искључују већ међусобно надопуњују.  

 Зато тежимо школи која није место где се стиче само знање већ се млади и припремају за 

друштвене улоге у средини чији су део и чија су суштина. 

  Зато тежимо школи где су образовање и васпитање младих врхунски циљеви свих 

запослених а управљање школом подразумева изграђивање међусобних односа поверења, 

подршке и усмеравања у сваком тренутку заједничког живота и рада.  

 Тежимо школи у којој би улога школског колектива била истински важна за будућност 

сваког ученика као чврст темељ васпитања и образовања на који је могуће надоградити се, 

усавршавати и напредовати у животу.  

 Тежимо школи у којој васпитање полази од самодисциплине васпитача а образовање од  

сталног усавршавања предавача. 

 „Професор не сме да буде неправедно строг према ђаку али не сме да буде ни попустљив, 

јер мекуштво није доброта.“… „Смиреност је врлина без које су друге врлине немогуће. 

Зато стичимо смиреност!“, ове поуке патријарха Павла су основне мисли колектива 

врчинске основне школе. 

 

Директор школе 

Добрица Синђелић 

 
 

Летопис 

 

Од прошле школске године школа је дужна да води летопис за сваку школску годину. 

Летопис садржи активности школе и реализацију образовно-васпитног рада. Наша школа 

последњих година уредно бележи сва дешавања на крају сваке школске године. Преко 

стотридесет углавном ваннаставних  активности  говори да школа живи један квалитетан 

живот, пун различитих дешавања.  

 

 

Директор школе 

Добрица Синђелић 
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ШКОЛА ДАНАC 

 

Oснoвнa шкoлa у Врчину рaди преко 185 гoдинa. Нaзив „Мирoслaв Joвaнoвић Церoвац“ jе 

дoбилa 1958. гoд. a сада носи назив „Свети Сава“.  

Школа је центар културних манифестација везаних за место и околину, покретач је 

спортских активности и активно учествује у свим манифестацијама републике, града, 

општине и месне заједнице.  

Moто наше школе је РЕЧ, ДЕЛО, ЉУБАВ, јер желимо да се у њој чују само лепе речи, 

желимо да креирамо климу у којој се учи, развија и негује култура понашања и уважавања 

личности, климу у којој владају хармонични односи. Желимо да се у њој сви  лепо осећају, а 

љубав треба да буде она покретачка снага којом све почиње. Својим ученицима настојимо да 

створимо што боље услове за рад, што пријатнији амбијент и трудимо да у сваку школску 

годину уђемо што спремнији.  Још од почетка радова на реконструкцији школске зграде у 

центру села, настојали смо да се ученицима обезбеди што квалитетнији и већи простор. Тако 

је нашим ученицима на располагању савремена фискултурна сала са неопходним 

реквизитима, свлачионицама и справарницом. Обезбеђен им је и рад на тридесет рачунарских 

места.  

Прошле године је завршена нова просторија наменски прављења  приликом адаптације 

школе за извођење продуженог боравка. Све нове учионице и просторије су опремљене 

намештајем.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изглед школе након завршетка радова 

 

 

 

 

 

Изглед школе након завршетка радова 
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Настава ликовног образовања изводила се у досадашњој библиотеци. Библиотека је 

премештена у просторију старе зборнице која за њу представља адекватнији простор. 

Школска  библиотека сада ради веома добро и у адекватном простору. Свака учионица је 

опремљена новим телекомуникацијским системом – рачунарска, телефонска, антенска мрежа. 

Школа поседује потпуно нову ограду, рампу за инвалиде, аутоматску дојаву пожара, разглас, 

електронско звоно, дигитални сат, хидрантску мрежу, итд. 

Урађен је и нов видео надзор од 24 камере чиме ће школски и дворишни простор бити у 

потпуности покривени, стари видео надзор биће постављен у подручној школи. Школа има и 

потпуно уређен паркинг за 10-ак аутомобила радника школе, као и просторију за разговор с 

родитељима ученика која ће ускоро бити стављена у функцију. Доста је рађено на уређењу 

зелених површина у школском дворишту. Постављене су клупе, урађено је поновно 

асфалтирање  дворишта и уградња нових плоча. Школа сада располаже квадратуром од    

3240 m2. У наредном периоду биће настављен рад на изградњи спољних спортских терена. 

Издвoјeнo oдeљeњe у Дoњoј Мали ради у шкoлскoј згради са две учионице које су 

предвиђене за четири одељења од првог до четвртог разреда. Учионице су простране и светле. 

У згради пoстoјe још и зборница, трпезарија, простран ходник, санитарије за ученике и 

наставнике. Овде се посебно можемо похвалити школским двориштем oд прeкo 2000 m2. 

Мања површина двoришта  јe урeђeна за кoшаркашкo и oдбoјкашкo игралиштe. На вeћeм дeлу 

двoришта јe  рукoмeтнo и игралиштe за мали фудбал. Тeрeн јe oграђeн и доста се радило на 

уређењу и озелењавању школског дворишта. Постављена је спољна теретана, клупе, две 

љуљашке, три клацкалице, корпе за смеће, а уведена је  и расвета.  

 

 
Изглед школе након завршетка радова 

     

Целе протекле школске године је редовно функционисала кухиња, продужени боравак у 

школи у центру, што је од великог значаја како за школу, тако и за ученике и њихове 

родитеље. 

Шкoлски oбјeкти имају цeнтралнo грeјањe. Главна зграда сe грeјe на лож уље, а издвoјeнo 

oдeљeње  на гас. Oба oбјeкта сe снабдeвају водом из лoкалних вoдoвoда.   
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               Од 05.05.2008. год. почео је да саобраћа ђачки аутобус и од тада редовно 

функционише. 

 

        
Изглед школе након завршетка радова 

             

Шкoла у Врчину има и трeћи oбјeкат кoји сe налази у делу села Рамницe кoји нeма 

намeну. Зграда издвојеног објеката „Рамнице“ се не користи. Неопходна је санација и 

реконструкција. Двориште је делимично уређено изградњом рукометног игралишта. 

Целокупан простор око зграде је у потпуности осветљен. Омладина, односно мештани тог 

дела села користе спортски терен. Урађен је  прикључак за воду, тј. чесма у дворишту школе. 

Зграду треба преуредити за потребе ученика наше школе, али и школа града Београда и дати 

јој намену излетничке једнодневне школе. 

 

  
Изглед школе након завршетка радова 

 

Школа је опремљена великим бројем паноа. У свом раду повремено користи и oбјeкте 

Мeснe зајeдницe и тeрeне спoртскoг клуба Врчина. Настава се изводи без великог броја 

савремених наставних средстава и дидактичког материјала уз најчешће коришћење табле и 

креде у фронталном облику рада. Отежавајуће материјалне услове рада наставници су 

настојали да надоместе својим радом и залагањем, тако да смо успели да постигнемо 

резултате којима смо врло задовољни, о чему говоре постигнућа наших ученика на 

такмичењима и њихов успех на крају школске године. 

У нашој школи су заживели пројекти „Школа без насиља“, „Професионална 

оријентација“, и „Спорт у школе“, који су нам помогли  у успостављању што боље 
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комуникације на нивоу школе, јер је комуникација вештина која се учи. Желимо да деца и сви 

ми научимо да редовно увиђамо сопствене грешке, да се међусобно што боље упознајемо и 

изграђујемо поверење, да што самосталније решавамо проблеме, без коришћења датих, 

готових решења. Желимо да заједно мењамо стереотипан начин мишљења, систем вредности 

и менталитет који негативно утиче на развој личности. Желимо да се не ћути у вези са 

насиљем, да се код свих развије одговорност и да га нико не толерише у било ком облику.  

 

  
Изглед школе након завршетка радова 

 

 

Директор школе 

Добрица Синђелић 
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1. ИЗЛОЖБА „ВРЕДНЕ РУКЕ МОГУ СВЕ“ 

 

Под покровитељством Града Београда – Секретеријата за спорт и омладину и Општине 

Гроцка, Пријатељи деце општине Гроцка и наша школа 12.07.2013. год. реализовали су 

изложбу креативне радионице „Вредне руке могу све“. Изложба је одржана у нашој школи, а 

настала је као резултат одржане радионице која је подразумевала стваралачко изражавање 

младих кроз еколошке активности, стварањем предмета нове употребне вредности од  

материјала за рециклажу. 

 

   
 

2. „ГРОЧАНСКЕ СВЕЧАНОСТИ“ 

 

У августу месецу 2013. год. чланице етно групе наше школе под руководством проф. 

музичке културе Миле Ђачић наступале су на „Грочанским свечаностима“. 

 

  
 

3. СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА У ШК. 2013/14. ГОД. 

 

Свечани пријем првака у шк. 2013/14. год. одржан је 02.09.2013. год. у Дому културе у 

Врчину у 1700 часова. Том приликом, ученици наше школе припремили су богат културно - 

уметнички програм. Tоплу добродошлицу првацима и позив за осмогодишње лепо дружење и 

одрастање уз радост, игру и знање, упутио је директор школе, Добрица Синђелић. 

Родитељима је истакнута неопходност узајамне сарадње породице и школе и дати су им 

корисни савети о развијању свести код деце о школи као васпитно-образовној и културној 

установи. Руководимо се мишљу да је свако дете јединствено и равноправно,  и једнако 

вредно да добије најбоље за свој интелектуални, психички, физички, морални, естетски и 

сваки други развој. 
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4. „УСПОРИТЕ ПОРЕД ШКОЛЕ“ 

 

У просторијама наше школе 10.09.2013. год. за ученике 1. разреда одржано је предавање о 

безбедном понашању у саобраћају. Ово предавање се организује у сарадњи наше школе и 

МУП-а, а реализују га припадници полиције. Ученици су имали прилику да на занимљив 

начин слушају о правилима понашања у саобраћају, да кроз интеракцију одговарају на 

питања и добију одговоре на своја постављена питања. 

 

5. МЕЂУНАРОДНИ ДАН МИРА 

 

Међународни дан мира који се обележава 21.09. сваке године, пригодном манифестацијом 

обележен је и у нашој школи. Ученици су својом песмом, глумом и рецитацијама позивали на 

мир, слогу и договор.  

 

6. ПОСЕТА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ 

 

Ученици 6. и 7. разреда наше школе посетили су 24.09.2014. год. Ботаничку башту у 

Београду – центар ботаничких истраживања у Србији, споменик културе и природе. Ученици 

су обишли и јапански врт, посетили библиотеку и хербаријум.  

 

   
 

7. ПРЕДАВАЊЕ О  ЦРВЕНОМ КРСТУ 
 

Предавање о Црвеном крсту, које је 27.09.2013. год. одржано у нашој школи у 

организацији Црвеног крста Гроцка, било је прилика да наставимо рад на развијању 

хуманости код својих ученика. Ученици 1. разреда били су упознати са основама 

организације која помаже људима у свету. Ученици су пажљиво слушали предавање и 

износили своја запажања о значају пружања несебичне помоћи другима. 
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8. „МОЈ ПРВИ ШКОЛСКИ ЦРТЕЖ“ 

 

Прво ликовно стваралаштво наших најмлађих ученика реализовано је крајем септембра 

месеца 2013. год. Са својим учитељицама ученици су на радостан начин испољавали своју 

креативност. Панои су заблистали најшаренијим и најлепшим цртежима. Као и сваког 

септембра највише нас радују радови наших првака.   

 

           
 

9. ШКОЛА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА  „MASTER CLASS“  У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

Већ другу годину заредом школа енглеског језика „Master class“ организује додатну 

наставу енглеског језика у нашој школи. Професорка, Александра Гајачки, са ученицима ради 

на развијању знања, језика и љубави према проучавању страних култура и обичаја. У току 

септембра месеца у нашој школи су организовани промотивни часови како би се ученици 

мотивисали за додатно учење енглеског језика у нашој школи, а у оквиру „Master class – a“.  

 

   
 

10. ЈЕСЕЊИ ИЗЛЕТ: ВРЧИН — ЈЕЗЕРО ТРЕШЊА 

 

Октобар месец био је изванредан за излете. Ученици планинарске секције 5. и 6. разреда 

са проф. физичког васпитања,  Александром Бојанић,  активно су пешачили од Рамница до 

језера на Трешњи. Учествовало је 10 ученика  који су препешачили око 16 км. Околина коју 

су ученици истраживали на језеру била је богата флором и фауном. 
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11. ПРОЈЕКАТ „СПОРТ У ШКОЛЕ“ У НАШОЈ ШКОЛИ 
 

 Од недавно у нашој школи се реализује пројекат Спорт у школе. Пројекат је покренут уз 

помоћ и подршку Министарства за спорт и омладину, Савеза за школски спорт Србије и 

Општине Гроцка. Часове тренинга за ученике од 1. до 4. разреда реализује у фискултурној 

сали наше школе проф. физичког васпитања Милош Танић.  

 Свечаном обележавању почетка реализације овог пројекта присуствовали су: директор 

наше школе Добрица Синђелић, председник Органа управљања наше школе Ненад Ђорић, 

испред Савеза за школски спорт Србије Драган Гојковић, Слободан Чичановић и Борислав 

Станковић, члан Општинског већа задужен за спорт Миодраг Ракић  и председник општине 

Гроцка Зоран Марков. 

 

   
 

 

12. ПРЕДСТАВА ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ  „ЗБОРНИЦА“ 

  

Нова представа драмске радионице наше школе „Зборница“ премијерно је изведена 

03.10.2013. год. у Дому културе у Врчину. Чланови драмске радионице наступали су тог дана 

три пута – у 1030 часова за ученике 1. и 2. разреда, у 1130 часова за ученике 3. и 4. разреда, и у 

1335 часова за ученике од 5. до 8. разреда. Представа на комичан начин говори о односу 

ученика и наставника и покушају ученика да кроз шалу придобију наставнике за остваривање 

својих школских жеља.  
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13. СПОРТСКИ ДАН – ПОСЕТА  „ШУПЉОЈ СТЕНИ“ 

 

Наша школа у сарадњи са спортско-рекреативним центром  „Шупља стена“  реализовала 

је 14. и 15.10.2013. год. за ученике од 1. до 4. разреда спортски дан у природи. Ученицима су 

били доступни рекреативни садржаји на отвореним теренима: мали фудбал, штафетне игре, 

рукомет, стони тенис и игре изненађења – креативне активности, као и игре у опремљеној 

играоници. Настојимо да код наших ученика заживи изрека „У здравом телу здрав дух“.  

 

 
 

14. ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ – 16. ОКТОБАР 

 

Чланови ликовне секције и секције мали еколози обележили су Дан здраве хране 

16.10.2013. год. у подручној школи у Доњој Мали. Сви ученици 1/4 и 2/3 одељења добили су 

здраву ужину. Послужена је храна из домаће кухиње. Акцију су подржали родитељи а водиле 

учитељице Верица Алавања и Љубинка Вагић.  

 

   
 

15. ПОСЕТА  9. KIDS FEST-a 

 

19.10.2013. год. ученици од 1. до 4. разреда у пратњи својих учитеља посетили су Дечји 

филмски фестивал – 9. Kids fest. Гледали су анимирани (синхронизовани) 3Д филм  „Витез 

Расти“ у Дому синдиката у Београду.  
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16. ДЕЧЈА НЕДЕЉА У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

Ове године Дечја недеља посебну пажњу посветила је доприносу  стварања позитивне 

климе за рађање и пружање подршке развоју модела одговорног родитељства. Стога се  

Програм активности обележавања Дечје недеље у 2013. год. од 05.10. до 11.10.2013. год. 

одвијао  под мотом : 

Слушајте мама и тата, 

Желим сестру ил' брата! 

 

Реализатори активности су ученици од  1. до 8. разреда, родитељи ученика, наставници 

школе, а реализација се одвијала кроз облике наставних и ваннаставних активности (секције, 

приредбе, итд.) 

СУБОТА,  05.10.2013. год. 

 Свечани концерт 44. Међународног сусрета деце Европе „Радост Европе“ – „Рокенрол“ 

у великој сали центра „Сава“ 

ПОНЕДЕЉАК,  07.10.2013. год.  

 Најава Дечје недеље и упознавање с Програмом активности. Буквар дечјих права. 

Конвенција УН о правима детета 

УТОРАК,  08.10.2013. год. 

 Представљање наше школе у центру „Сава“ кроз мултимедијалну презентацију и 

радове креативне радионице „Вредне руке могу све“ 

 Наступ етно групе наше школе у центру „Сава“ 

 Ликовна и драмско-рецитаторска секција у сарадњи са ученицима и њиховим 

родитељима организовале су Породичну креативну радионицу „Желимо сестру или 

брата!“ 

  „Чаробни свет науке“ за ученике 3. и 4. разреда (10 огледа)  

СРЕДА, 09.10.2013. год. 

 Друг – другу (сакупљање школског прибора, књига и  играчака које ће бити уручене 

другарима у оквиру одељења) 

 Представа за ученике  1. и 2. разреда „На путу до школе“ 

ЧЕТВРТАК,  10.10.2013. год. 

 Пријем првака у Дечји савез уз пригодну  приредбу и поделу пакетића 

ПЕТАК,  11.10.2013. год. 

 Наступ групе певача наше школе на Фестивалу дечјег стваралаштва на Калемегдану 

 

17. „РАДОСТ ЕВРОПЕ“ 

 

Дечја недеља у нашој школи почела је 05.07.2013. год. одласком ученика наше школе на 

свечани концерт 44. Међународног сусрета деце Европе „Радост Европе“ – „Рокенрол“ у сали  

центра  „Сава“ . Искуство које наши ученици стичу на оваквим манифестацијама шири 

њихове видике и отвара могућности за узајамну сарадњу са другарима из целог света. Развија 

блискост међу децом различитих народа и народности.  
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18. НАЈАВА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ И УПОЗНАВАЊЕ С ПРОГРАМОМ АКТИВНОСТИ 

 

07.10.2013. год. одељењске старешине упознале су ученике с Програмом активности, 

Букваром дечјих права и Конвенцијом УН о правима детета. 

 

   
 

19. ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАШЕ ШКОЛЕ У ЦЕНТРУ „САВА“ КРОЗ 

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ И РАДОВЕ РАДИОНИЦЕ „ВРЕДНЕ РУКЕ МОГУ СВЕ“ 

 

08.10.2013. год. одржано је представљање наше у центру  „Сава“ у Београду ликовним 

стваралаштвом наших ученика и радовима са креативне радионице “Вредне руке могу све“. 

Одржана је и мултимедијална презентација наше школе. 

 

 
 

20. НАСТУП ЕТНО ГРУПЕ НАШЕ ШКОЛЕ У ЦЕНТРУ „САВА“ 

 

08.10.2013. год. наступала је група певача наше школе у центру „Сава“ у Београду као 

гост ревијалног концерта Пријатеља деце Новог Београда. Ученице које су наступале: 

Мирјана Ђорђевић, Василија Бугарски, Теона Лазаревић, Лидија Божиновић, Невена 

Теофиловић, Наталија Фаркаш и Анастасија Кангрга Микулић. 
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21. ПОРОДИЧНА КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА 

 

Ликовна и драмско-рецитаторска секција 08.10.2013. год. у сарадњи са ученицима и 

родитељима организовала је породичну креативну радионицу „Желимо сестру или брата“. На 

занимљив и креативан начин ученици и њихови родитељи су кроз три групе – драмску, 

литерарну и ликовну, исказали свој став о теми „Желимо сестру или брата“.         

 

   
 

22. „ЧАРОБНИ СВЕТ НАУКЕ“ 

 

У оквиру Дечије недеље 08.10.2013. год. наставнице физике, Златана Ђорђевић и хемије, 

Милица Максимовић, и ученици 7. и 8.  разреда приредили  су демонстрацију занимљивих 

огледа из хемије и физике под слоганом “Чаробни свет науке“. Демонстрирано је 12 огледа 

учeницима 3. и 4. Разреда. Ђорђе Јашић демонстрирао је оглед „Слоновска паста“, Алекса 

Живковић „Електриците у коси“, Магдалена Николић „Лава лампу“, Ања Кузмановић 

„Раздвајање састојака смеше сумпора и гвожђа у праху“, Марија Ђујић „Камелеон I“, Радош 

Богдановић „Лажни ликови у чаши воде“ и „Тежина ваздуха“, Сузана Кнежевић „Весела 

рукавица“, Михајло Вујић „Пливање и тоњење тела“, Крстовић Андреа „Магично млеко“, 

Дуња Милановић „Вулкан“ и Наталија Стекић „Камелеон II“. 

 

  
 

23. „ДРУГ – ДРУГУ“ 

 

09.10.2013. год.  одржана  je хуманитарна акцијa  „Друг – другу“  у оквиру које су ученици 

доносили и поклањали својим другарима школски прибор, књиге, сликовнице, играчке, итд. 

Кроз чин поклањања настојимо да развијемо хуманост и саосећајност са другима. 
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24. ПРЕДСТАВА „НА ПУТУ ДО ШКОЛЕ“ 

 

За ученике 1. и 2. разреда у Дому културе 09.10.2013. год. изведена је представа „На путу 

до школе“. Представа је била интерактивно осмишљена тако да су ученици већи део времена 

провели на бини играјући улоге које су им глумци додељивали. Резултат је био много забаве 

и смеха, дружења, и наравно, навикавање ученика на гледање и вредновање позоришних 

представа. 

 

 
 

25. ПРИЈЕМ ПРВАКА У ДЕЧЈИ САВЕЗ 

 

10.10.2013. год. сви ученици 1. разреда наше школе постали су чланови Дечјег савеза. 

Пригодну приредбу реализовали су ученици драмско-рецитаторске секције из Доње Мале и 

том приликом поделили пригодне пакетиће свим првацима. 

 

    
 

26. НАСТУП ГРУПЕ ПЕВАЧА НАШЕ ШКОЛЕ НА  

ФЕСТИВАЛУ ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА НА КАЛЕМЕГДАНУ 
 

11.10.2013. год. група певача наше школе, уз подршку Пријатеља деце Гроцка, наступила 

је у ревијалном, завршном делу Фестивала дечјег ствараштва на Калемегдану у оквиру 

изложбе ликовних радова и доделе награда.  
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27. ЛИКОВНИ КОНКУРС ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ БЕОГРАДА 

 

У нашој школи велики број ученика од 1. до 8. разреда учествовао је на ликовном 

конкурсу Пријатеља деце Београда „Слушајте мама и тата, желим сестру ил' брата“. Градска 

изложба радова и додела награда одржана је 11.10.2013. год. на Фестивалу дечјег 

стваралаштва на Калемегдану.  

Ученица наше школе Ана Ранковић 5/2 освојила је 1. место на општинском и 1. место на 

градском такмичењу. Милица Старчевић 5/1 освојила је 2. место на општинском такмичењу и 

пласман на градско такмичење. Вања Теофиловић 5/3 освојила је 3. место на општинском 

такмичењу и пласман на градско такмичење, а ученици 3. разреда освојили су 1. награде у 

категорији ликовних радова. 

 

   
 

28. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ 7. И 8. РАЗРЕДА 

 

На градском такмичењу за девојчице 7. и 8. разреда, одржаном 14.10.2013. год. на 

теренима БАСК-а, наша школа остварила је велики успех и заузела  1. место. Победнички 

тим чиниле су: Тијана Ристић, Марија Митрић, Анђела Матејић, Милица Мијатовић, Ања 

Кузмановић, Марија Ђорић, Јована Матејић, Андреа Мартић, Неда Маринковић, Јана Јашић, 

Невена Маринковић  и  Зорана Вагић.Тренер екипе је проф. физичког васпитања Милош 

Танић, а искрену подршку на овом и свим претходним такмичењима девојчицама је пружио и 

директор школе Добрица Синђелић. 

 

 
 

http://os-svetisava.edu.rs/prvo-mesto-na-gradskom-takmicenju-u-rukometu/?share=facebook&nb=1
http://os-svetisava.edu.rs/prvo-mesto-na-gradskom-takmicenju-u-rukometu/?share=facebook&nb=1
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29. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ ЗА ДЕЧАКЕ 7. И 8. РАЗРЕДА 

 

Мушка репрезентација наше школе – дечаци 7. и 8. разреда, освојили су 2. место на 

општинском такмичењу у одбојци. Екипу су чинили: Милорад Јашић 7/1, Предраг Јевтовић 

8/1, Стефан Ђорић 8/2, Марко Јеремић 8/2, Радош Богдановић 8/3, Милан Марковић 8/3 и 

Михајло Јеремић 8/3. 

 

30. НАСТУП ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ НАШЕ ШКОЛЕ У „ПАН ТЕАТРУ“ 

 

20.10.2013. год. у „Пан Театру“ у Београду наступили су чланови драмске радионице наше 

школе с представом „Зборница“. Сарадња са „Пан Театром“ траје већ дуги низ година, а у 

оквиру ње подразумева се наступ наших глумаца на њиховој сцени. 

 

 
 

31. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ 5. И 6. РАЗРЕДА 

 

У нашој школи 21.10.2013. год. одржано је општинско такмичење у рукомету за девојчице 

5. и 6. разреда. Изванредном игром у свим утакмицама, 1. место на  општини и пласман на 

градско такмичење  освојиле су ученице наше школе: Сања Кнежевић, Милица Теофиловић, 

Анђела Благојевић, Марија Вагић, Анђелија Петрић, Анђела Пешић, Анђела Рајић, Анђела 

Митрић, Тамара Бугарчић, Ивана Анчевски, Тамара Матејић и Јелена Маринковић. Тренер је  

проф. физичке културе Милош Танић. 
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32. „ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО“ –  

ЈЕСЕЊИ КРОС ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

 

Јесењи крос за ученике од 1. до 4. разреда одржан је 25.10.2013. год. на терену ФК  

„Врчин“. Реализатори ове трке су Црвени крст Гроцка, ученици и учитељи наше школе. 

Трком за срећније детињство дали смо свој мали али значајан допринос и још једном 

показали хуманост на делу.  

 

    
 

33. ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ 

 

Организатор такмичења „Србија шуме“ већ неколико година за редом организује 

такмичења  школама у подавалском окружењу. Ученици 5. и 6. разреда у октобру месецу 

надметали су се у различитим дисциплинама: прелажење преко различитих препрека, карике 

на марике, скакање у џаковима, круњење кукуруза, тестерисање пањева, закуцавање ексера у 

пањ, итд. Нашу школу успешно представили су: Наталија Фаркаш 6/2, Сузана Кнежевић 7/2, 

Игор Стефановић 7/2 и Ђурђе Васић 7/2 и освојили су 1. место. 

 

    
 

34. ИЗЛЕТ: ВРЧИН — ЈАНКОВИЋЕВ КРАЈ 

 

Ученици  планинарске секције у октобру месецу имали су излет у Јанковићевом крају у 

Врчину. Учествовало је десетак ученика 5.  и 6. разреда који су провели дан у дружењу и 

упознавању флоре и фауне у свом крају.  
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35. САЈАМ КЊИГА 

 

Сајам књига одржан је од 26.10. до 02.11.2013. год. Међу многобројним посетиоцима, 

поштоваоцима књиге, читања и учења били су и ученици наше школе. Том приликом 

упознали су Добрицу Ерића на промоцији нове књиге „Бајка о цару пчелару“. Присуствовали 

су и активно учествовали на трибини након  пројекције аустралијског едукативног филма 

„Tagged“ о сајбер насиљу, писали и цртали по „паметним таблама“, итд.  

 

    
 

36. „ЈЕСЕЊА МОДА“ 

 

Да је јесен веома занимљиво годишње доба које буди машту и креативност, показали су 

нам почетком новембра месеца ученици 1/1 одељења. На часовима ликовне културе 

направили су очаравајуће шешире од разнобојног лишћа, латица цвећа, ораха, кукуруза, 

трачица, перлица, итд.  

 

    
 

37. ПРВО КОЛО БЕОГРАДСКЕ ШКОЛСКЕ ЛИГЕ – ОРИЈЕНТИРИНГ 

 

Прво коло БШЛ одржано је 09.11.2013. год. на Ушћу. Учествовало је 29 ученика наше 

школе од 4. до 8. разреда. Награде за наше ученике: 

Категорија М-12: Жарко Сладић 6/3 и Јован Вујић 6/3 освојили су 1. место. 

Категорија Ж-14: Анђела Стојадинчевић 8/3 и Тамара Вагић 8/3 освојиле су 3. место. 

 

 



21 

 

38. САЂЕЊЕ ГЕНЕРАЦИЈСКОГ ДРВЕТА 

 

14.11.2013. год. ученици 1/4 одељења подручне школе су на часу одељењског старешине 

засадили генерацијско дрво заједно са својом учитељицом Верицом Алавањом. Извршена је 

корелација са пројектом  Школа без насиља кроз игру „Лабаду“. Час су посетили директор 

школе Добрица Синђелић, просветна инспекторка Ружица Коцић, ученици 2/3 одељења и 

чланови секције мали еколози. 

 

   
39. ПОСЕТА БИОСКОПУ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 

 

20.11.2014. год. ученици од 5. до 8. разреда посетили су биоскоп у Дому синдиката и 

гледали филм „Војна Академија 2“. 

 

40. ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ „БОШКО БУХА“ 

 

Ученици од 1. до 4. разреда посетили су 22.11.2013. год. позориште  „Бошко Буха“  у 

Београду. Гледали су представу „Аладинова чаробна лампа“.  

Посете представљају рад на остваривању постављених циљева – неговање позитивних 

социјалних односа међу ученицима, развијање љубави према драмској уметности, развијање 

критичког става према естетским вредностима, развијање маште и креативности, итд.  
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41. „ДАНИ СРПСКЕ КУЛТУРЕ У ТЕМИШВАРУ“ 

 

Међународна сарадња наше школе са релевантним институцијама српске мањине у 

Румунији започета 2010. год. проширена је, обогаћена је и подигнута на виши ниво 

захваљујући још једном заједничком пројекту. Савез Срба у Румунији у сарадњи са 

Конзулатом Републике Србије у Темишвару, а под покровитељством Министарстава културе 

Србије и Румнуније, сваке године традиционално организује манифестацију „Дани српске 

културе“ у Темишвару. На позив председника Савеза Срба у Румунији, господина Огњaна 

Крстића имали смо част да учествујемо на свечаном Славском концерту 23.11.2013. год. Уз 

учешће професионалних културно –уметничких друштва из Словеније и Румуније, певачка 

група наше школе је уједно најмлађа вокална група која је до сада наступала на овако важној 

културној манифестацији у Темишвару.Чланице групе су: Мирјана Ђорђевић, Лидија Божи-

новић, Теона Лазаревић, Анастасија Кангрга-Микулић, Наталија Фаркаш, Невена Теофиловић 

и Василија Бугарски. Вокални педагог етно певачке групе је Мила Ђачић, мастер 

етномузикологије. 

 

         
 

   
 

42. ИЗЛОЖБА „ЛАБОРАТОРИЈА ВЕЛИКАНА – НАСЛЕЂЕ СРПСКЕ ХЕМИЈЕ“ 

  

26.11.2013. год. петнаест ученика 7. и 8. разреда у пратњи проф. хемије, Милице 

Максимовић, посетили су изложбу „Лабораторија великана – наслеђе српске хемије“ у 

Галерији Музеја науке и технике САНУ. Било је изложено аутентично хемијско посуђе, 

прибор, супстанце и инструменти из друге половине 19. и са почетка 20. века. 
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43. „У ЧАСТ ДРАГАНУ ЛУКИЋУ – ЛУКИЋЕВ ЛИСТ“ 

 

Пријатељи деце општине Нови Београд реализовали су пројекат – ликовни и литерарни 

конкурс  „У част Драгану Лукићу – Лукићев лист“. У категорији ликовних радова, ученица 

Станисављевић Анђела 3/1 освојла је 3. награду, а у категорији литерарних радова, ученица 

Дејана Теофиловић 3/3 освојила је, такође, 3. награду. Оба рада су објављена у Збирци 

награђених радова ученика основних школа са литерарног и ликовног конкурса пројекта  „У 

част Драгану Лукићу – Лукићев лист“  чији је издавач организација Пријатељи деце општине 

Нови Београд. Свечана додела награда обављена је 28.11.2013. год. у сали ГО Нови Београд. 

Додели награда су присуствовали награђени ученици, њихови родитељи, одељењске 

старешине награђених ученика – Вера Крантић и Драгана Гајић, и директор наше школе, 

Добрица Синђелић. 

 

    
 

44. ФЕСТИВАЛ НАУКЕ 

 

07.12.2013. год. ученици  наше школе посетили су 7. Фестивал науке у пратњи наставница 

физике и хемије Златане Ђорђевић и Милице Максимовић. Фестивал је покушао да открије 

тајну Како постати суперхерој. Организатори су се и ове године побринули да кроз 

едукативно-забавни програм посетиоци увиде неодољивост науке.  

 

   
 

8.12.2013. год. Фестивал науке је посетила још једна група ученика наше школе у пратњи 

проф. физичког васпитања Александре Бојанић. 
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45. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ 7. И 8. РАЗРЕДА 

 

Републичко такмичење за девојчице 7. и 8. разреда одржано је 07. и 08.12.2013. год. у 

Кикинди. Екипа девојчица наше школе, по први пут у историји школе, освојила је          

1. место и звање НАЈБОЉЕ ШКОЛЕ У РУКОМЕТУ У СРБИЈИ. 

За време турнира ученице су имале огромну подршку директора наше школе Добрице 

Синђелића, родитеља, другара из школе и осталих пријатеља који су дошли аутобусом у 

Кикинду. Девојчице које су чиниле екипу: Марија Митрић, Тијана Ристић, Анђела Матејић, 

Милица Мијатовић, Ања Кузмановић, Ксенија Петровић, Марија Ђорић, Јована Матејић, 

Зорана Вагић, Андреа Мартић, Јана Јашић, Неда Маринковић и Сања Кнежевић. Екипу је 

предводио проф. физичког васпитања Милош Танић. 

 

 
 

46. КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ 

 

Књижевно вече је одржано 12.12.2013. год. у свечаној сали наше школе. Ученици су 

читали награђене радове са литерарног конкурса који је расписала наша школа. Теме су биле: 

Кад би мене питали, Живот је леп, Хајде да се договоримо, У твојим очима и Свет и ја.  

Жири у сасатву: Марија Старчевић, професор српског језика, Снежана Теофиловић 

школски библиотекар и Мирјана Јашић, професор разредне наставе донео је следећу одлуку: 

Прво место: Ивана Стефановић 8/1, Катарина Мирковић 8/1, Емилија Крантић 6/1 и Немања 

Јанковић 5/2.  

Друго место: Маја Јелачић 7/3, Николија Апостоловић 5/3 и Анђела Митрић 5/1.  

Треће место: Јована Теофиловић 7/1, Анђела Кузмановић 7/1 и Дајана Лукић 7/1.  

Похваљени ученици: Наталија Диклић 8/3, Милица Аврамовић 8/3, Наташа Теофиловић 8/1, 

Магдалена Николић 7/2, Андреа Драча 7/1, Катарина Живановић 5/2, Никола Маринковић 5/2, 

Реља Ковачевић 5/2, Милица Старчевић 5/1, Јелена Којић 5/1, Ђулијана Хајризи 5/1, Анђела 

Мијатовић 5/1, Катарина Маринковић 5/1 и Јован Јеремић 5/1.  
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Похвалнице и награде  уручила je професорка српског језика Радмила Сатнимировић, а 

музиком су вече  употпунили и ученици Основне музичке школе: Софија Фаркаш, 

Александар Билбија, Вања Теофиловић, Милорад Јашић и Милица Теофиловић. 

 

 
 

47. ДОДЕЛА ПЛАКЕТЕ „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“ 

 

Министар просвете, науке и технолошког развоја, проф. др Томислав Јовановић, и 

директор Канцеларије Уницефа за Србију, Мишел Сен Ло, уручили су 18.12.2013. год. 

плакете „Школа без насиља“ представницима осам школа које су стекле признање да могу 

самостално да раде  на плану превенције насиља и развоју сигурне и подстицајне средине за 

ученике. Велика нам је част да је међу тим школама била и наша школа. После много 

уложеног труда наставника и ученика, наша школа стекла је признање да може самостално да 

ради на плану превенције насиља и развоју сигурне и подстицајне средине за раст, развој и 

учење деце у нашој школи.  Са директором школе, Добрицом Синђелић, на додели плакете 

били су и ученици наше школе: Јанко Ковачевић, председник Ученичког парламента, Дуња 

Милановић и Радош Богдановић. Након доделе плакета, представници десет основних и 

дванаест средњих школа потписали су Меморандум о сарадњи са Министарством просвете, 

науке и технолошког развоја, Јединицом за превенцију насиља и Уницефом, чиме је у њима 

званично започело спровођење програма „Школа без насиља“ и „Превенција родно 

заснованог насиља“. 
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48. НОВОГОДИШЊИ БАЗАР 

 

 Базар је одржан 18.12.2013. год. у просторијама наше школе. Све учионице и ходници 

били су препуни дечјих радова. Базар је био изузетно посећен. Мноштво креативности 

одисало је новогодишњим духом.  

 

    
 

49. ЗИМСКИ ИЗЛЕТ – АВАЛА  

 

Ученици планинарске секције посетили су излетиште Авалу 20.12.2013. год.  Пешачили су 

од подножја Авале, затим су кренули на извор „Сакинац“ познат као Вајфертова чесма, а 

потом су шумским стазама пешачили ка врху Авале. Обишли су Споменик совјетским ратним 

ветеранима који су погинули у авионској несрећи 19. октобра 1964. год као и споменик 

Незнаном јунаку. Ученици су препешачили око 13 км. 

 

   
 

50. ЈАВНИ ЧАС ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ ГРОЦКЕ 

 

 20.12.2013. год. у свечаној сали наше школе одржан је јавни час Основне музичке школе 

из Гроцке коју похађају наши ученици. Богат музички програм чинила су извођења на 

виолини, гитари и хармоници. Представила се и секција енглеског језика за ученике од 1. до 

4. разреда наше школе. Ово је била прилика да ученици који не похађају музичку школу 

развију афинитете према музичкој уметности.  
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51. НОВОГОДИШЊА РЕЦИКЛАЖА 

 

Ученици 1/3 су крајем децембра месеца имали задовољство да на часу ликовне културе 

угосте родитеље и да заједно кроз радионицу праве украсе за јелку од старих дискова, 

дугмића, ваљкастих картона, итд. Идеја је била да ученици схвате значај рециклаже кроз 

поруку  „Рециклажа није бламажа“.  

 

    
 

52. НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ 

 

24.12.2013. год. у свечаној сали наше школе одржан је Новогодишњи концерт. Наступали 

су: хор наше школе под уметничким руководством проф. музичке културе Миле Ђачић; 

солисти: Тихомир Ђорђевић и Марија Павловић; вокална група: Мирјана Ђорђевић, Лидија 

Божиновић, Теона Лазаревић, Анастасија Кангрга-Микулић, Наталија Фаркаш, Невена 

Теофиловић и Василија Бугарски. Вокални педагог је проф. музичке културе Мила Ђачић. 

Ученици Основне музичке школе који су наступали: клавир: Василија Бугарски, Јоко 

Бугарски, Наталија Фаркаш, Вања Теофиловић – класа проф. Катаринe Фаркаш. Гитара: 

Милица Јеремић, Јована Јеремић, Стефан Стекић, Софија Фаркаш, Марија Павловић, Ђорђе 

Бајић – класа проф.Тијане Панзаловић. Виолина: Наталија Фаркаш. Хор ОМШ припрема 

проф. солфеђа Бранислава Тријић. Солиста: Милица Ђорђевић.  

Концерту су присуствовали директор наше школе Добрица Синђелић, председник 

општине Гроцка господин Зоран Марков, чланови Општинског већа, представници 

Канцеларије за младе општине Гроцка, представници Школкског одбора и Савета родитеља 

наше школе. 

 

                
 

                 



28 

 

53. НОВОГОДИШЊА ЖУРКА – ПИОНИРСКИ ГРАД 

 

Наша школа у сарадњи са спортско-рекреативним центром Пионирски град организовала 

је за наше ученике Новогодишњу журку. Реализована је 24.12.2013. год. Програм посете 

обухватио је новогодишњу контакт представу, дечју дискотеку са аниматором уз занимљиве 

друштвене игре, послужење: сендвич и сок, и колаж тематских цртаних филмова.  

 

    
 

54. ДЕЧЈИ ЗИМСКИ КАМП 

 

У сарадњи са спортско-рекреативним центром Пионирски град наша школа организовала 

је Дечји зимски камп који је био реализован током три дана: 11, 12. и 13.01.2014. год. Камп је 

обухватао природњачко-еколошку радионицу, корективну гимнастику, забавно-рекреативну 

радионицу, фитнес  и  теретану, радионицу друштвених игара, слободне активности (стони 

тенис, спортске игре, шах, пикадо, стони фудбал, ...). У току дана била је предвиђена пауза за 

ужину и освежење. Сва три дана ученике је пратио учитељ Милан Сантрач.  

 

   
 

55. ЗИМСКИ КАМП – СЛОВЕНИЈА/КРВАВЕЦ 
 

Током зимског распуста, од 13. до 20.01.2014. год. организован је пробни ски-камп за 

мањи број ученика наше школе. Жеља нам је да се школска популација усмерава ка снежним 

спортовима . Након завршене обуке скијања омогућено им је  да организовано  проведу  

време на базену. Ученици су имали прилику да обиђу Љубљану, посете  стари град, стару 

ковницу новца и тржни центар Еуфорију. 
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56. ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ – СВЕТИ САВА 

 

Понедељак, 27.01.2014. год. 

Литургија у Храму Светих апостола Петра и Павла у Врчину 

Школски час посвећен личности  и делу  Светог Саве 

8 – 845 ученици од 5. до 8. разреда 

9 – 945 ученици од 1. до 4. разреда 

11 00  – Резање славског колача   и 

Свечана академија у свечаној сали наше школе 

Изложба ликовних радова 

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 смо истакли и похвалили све ученике који су  преданим радом са својим 

наставницима постигли изузетне резултате на такмичењима током прошле  школске 

2012/13. год. То су следећи ученици:          

 1.     Лазар Премовић (математика – 1. место на општинском и пласман на градско 

такмичење; физика – 1. место на општинском и 3. место на градском такмичењу; биологија – 

1. место на општинском и 3. место на градском такмичењу; техничко и иинформатичко 

образовање – 1. место на општинском,  4. место на градском такмичењу и  3. место на 

републичком такмичењу) 

2.    Дуња Милановић (српски језик – 3. место на општинском  и пласман на градско 

такмичење, математика — 2. место на општинском и пласман на градско такмичење; 

биологија — 1. место на општинском и 3. место на градском такмичењу) 

3.    Јанко Ковачевић (историја — 2. место на општинском и пласман  на градско такмичење; 

рецитовање — 1. место на општинском и пласман  на градско такмичење;  глума 1. место на 

градском такмичењу за најбољу мушку улогу) 

4.    Кристина Илић (енглески језик – 1. место на општинском  и пласман на градско 

такмичење; историја — 1. место на општинском и пласман на градско такмичење) 

5.    Данило Петровић (математика — 2. место на општинском и пласман  на градско 

такмичење; историја — 3. место на општинском и пласман  на градско такмичење) 

6.    Ђорђе Стојиљковић (математика – 2. место на општинском и пласман  на градско 

такмичење;   физика — 3. место на општинском и 3. место  на градском такмичењу) 

7.    Кристина Јанковић (математика — 2. место на општинском и пласман  на градско 

такмичење; хемија – 2. место на општинском и пласман  на градско такмичење) 

8.    Мина Љубојевић (математика — 2. место на општинском и пласман  на градско 

такмичење) 

9.    Радош Богдановић (хемија — 2. место на општинском и пласман  на градско такмичење) 

10. Наталија Диклић (хемија – 2. место на општинском и пласман  на градско такмичење) 

11.  Стефан Кангрга-Микулић (хемија — 2. место на општинском и пласман  на градско 

такмичење) 

12. Дарко Старчевић (хемија — 2. место на општинском и пласман  на градско такмичење) 

13. Селена Вагић (енглески језик — 3. место и пласман на градско такмичење) 

14. Михаило Вујић (биологија — 1. место на општинском и 2. место  на градском такмичењу) 

15. Јана Јашић (биологија — 1. место на општинском и 2. место  на градском такмичењу) 

16. Магдалена Николић (биологија — 1. место на општинском и 3. место  на градском 

такмичењу) 
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17. Анастасија Кангрга-Микулић (историја — 2. место на општинском и пласман  на градско 

такмичење) 

18. Андрија Алавања (историја — 2. место на општинском и пласман  на градско такмичење; 

атлетика — 1. место на општинском и 1. место  на градском такмичењу) 

19. Алекса Живковић (историја — 2. место на општинском и пласман  на градско такмичење) 

20. Лазар Вукас (историја — 3. место на општинском и пласман  на градско такмичење) 

21. Ивана И. Теофиловић (ликовна култура — 1. место на општинском и учешће на  градском 

такмичењу) 

22. Емилија Крантић (ликовна култура — 1. место на општинском и учешће на  градском 

такмичењу) 

23.Мирјана Ђорђевић (музичка култура — 1. место на општинском и 1. место  на градском 

такмичењу) 

24. Такмичење за најраспеваније одељење – 4/2 – 1. место на општинском и пласман  на 

градско такмичење   

Поред изузетних резултата на такмичењима из области предмета, ученици наше школе 

постижу изузетне резултате и на спортским такмичењима.  

 

РУКОМЕТ  

На  такмичењима у прошлој школској години рукометашице наше школе биле су прве на 

општини, друге  у граду и друге на међуокружном такмичењу. Ове године  достигле су 

такмичарски врх у својој категорији и постале су првакиње Србије у рукомету, 

освојивши прво место на републичком такмичењу. 

1. Тијана Ристић 

2. Милица Мијатовић 

3. Анђела Матејић 

4. Марија Митрић 

5. Ксенија Петровић 

6. Ања Кузмановић 

7. Марија Ђорић 

8. Јована Матејић 

9. Андреа Мартић 

10. Неда Маринковић 

11. Јана Јашић 

12. Зорана Вагић 

13. Сања Кнежевић  

  

Рукометашице  млађе категорије, ученице 5 и 6.разреда, прошле школске године на градском 

такмичењу освојиле су прво место и тиме се пласирале на међуокружно такмичење: 

1. Милица Теофиловић 

2. Сања Кнежевић 

3. Марија Вагић 

4. Марија Ђорић 

5. Андреа Мартић 

6. Неда Маринковић 

7.  Невена Маринковић 

8. Зорана Вагић 

9. Јована Матејић 

10. Митровић Тијана 

11. Наташа Теофиловић 

12. Наташа Ђоровић 

13. Тамара Ђоровић 

 

Изузетне резултате постигли су и на осталим спортским такмичењима:  

Прво место на општини и пласман на градско такмичење у фудбалу освојиле су: 

1. Тијана Ристић 

2. Ања Кузмановић 

3. Ирена Јашић 

4. Марија Митрић 

5. Тамара Ђоровић 

6. Милица Мијатовић 

7. Анђела Матејић 

8. Тамара Јеремић 

9. Ивана И. Теофиловић 
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Прво место на општинском  такмичњу у одбојци освојили су: 

1. Михајло Рајић 

2. Срђан Стојановић 

3. Филип Вагић 

4. Лука Вагић 

5. Мираш Масловарић 

6. Предраг Јефтовић 

7. Милан Марковић 

8. Милорад Јашић 

 

Прво место на општинском и друго место на градском такмичњу из атлетике освојили су: 

Стефан Маринковић и Андрија Алавања 

  

Ученице које су биле најуспешније у орјентирингу су: 

1. Тамара Апостоловић 

2. Анђела Стојадинчевић 

3. Анђела Драча 

4. Ђурђа Васић 

  

Из математичког такмичења „Мислиша“ награђени ученици су: 

1. Страхиња Исидоровић 

2. Стефан Стекић 

Похваљени ученици су: 

1. Ковачевић Огњен 

2. Крантић Зорица 

3. Узелац Андрија 

4. Теофиловић Ђорђе 

5. Теофиловић Милица 

6. Новитовић Стефан 

7. Станић Богдан 

8. Јашић Даница 

9. Бурсаћ Марија 

10. Ђорић Андрија 

11. Илић Марко 

12. Љубојевић Мина 

13. Петровић Данило 

14. Милановић Дуња 

15. Премовић Лазар 

  

Поводом одласка у пензију награђен је Драган Кнежевић, а  за вишегодишњи рад у школи 

награђују се Мирјана Јашић, Мирјана Терзић и Дара Кељач. 

За остварене изузетне резултате у раду у претходној 2012/13.год.  награђени су запослени: 

1. Златана Ђорђевић 

2. Радица Костадиновић 

3. Милена Петровић 

4. Јасмина Крантић 

5. Мила Ђачић 

6. Милан Јерковић 

7. Данијела Николић 

8. Сања Соколов 

9. Горица Милошевић 

10.  Илинка Маринковић 

11. Весна Јашић 

12. Вера Станојевић 

13. Марина Митрић 

14. Зоран Стојадиновић 

15. Сунчица Ђорђевић 

16. Бојана Стевановић 

17. Милица Максимовић 

18. Наташа Бангур 

19. Милош Танић 

20. Јелена Миливојевић 

21. Александра Бојанић 

22. Марија Старчевић 

  

Захваљујемо наставницима, ученицима, родитељима и свим људима добре воље који нам 

помажу у постизању ових сјајних резултата. 
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57. ПРОБНИ КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 

 

Ученци 8. разреда су 07.02.2014. год. радили пробни комбиновани тест – биологија, 

хемија, физика, географија, историја. Сваки предмет је садржао по пет питања – два из 

основног нивоа, два из средњег и једно из напредног нивоа према стандардима образовања.  

 

58. ДЕМУС – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ  

СОЛО ПЕВАЧА И МАЛИХ ВОКАЛНИХ САСТАВА 

  

07.02.2014. год. одржано је општинско такмичење соло певача и такмичење малих 

вокалних састава у свачаној сали наше школе, а у организацији Пријатеља деце општине 

Гроцка. Ученице наше школе освојиле су: Мирјана Ђорђевић  6/1 – 1.  место (соло певање); 

Лидија Божиновић 6/1 и Невена Теофиловић 6/ 2 – 1. место (мали вокални састав). 
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59. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 

  

08.02.2014. год. у нашој школи одржано је општинско такмичење из физике. Анастасија 

Кангрга-Микулић 6/2 освијла је 3. место, а Александар Кангрга-Микулић 8/2 освојио је 

похвалу. 

 

60. ПОСЕТА БИОСКОПУ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 

 

12.02.2014. год. ученици од 5. до 8. разреда посетили су биоскоп у Дому синдиката и 

гледали филм „Монтевидео“. 

 

61. ДИВЧИБАРЕ - ЗИМСКИ ИЗЛЕТ 

  

Дводневни излет на Дивчибарама реализован је 15. и 16.02.2014. год. Ученици су уживали 

у панорамском разгледању Дивчибара. Возили се жичаром и возићем од центра до врха 

Краљевих столова. Пешачили су до Црног врха (1098 м) одакле су имали прелеп поглед на 

јужну Србију. Учествовало је 15 ученика наше школе, а излет је реализовала проф. физичког 

васпитања Александра Бојанић. 

 

     
 

62. ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

 

Ученици од 1. до 4. разреда посетили су 20.02.2014. год. позориште „Пан Театар“ у 

Београду. Том приликом гледали су представу „Коњски зубић у нашега цара“. Била је ово 

прилика да наставимо са развијањем културолошке свести наших ученика, развијамо 

позитивне социјалне односе, љубав према драмској, и уопште, према уметности, да развијамо 

естетски укус ученика, и да им приредимо едукативну забаву. 

 

   



34 

 

63. ПРЕДСТАВА ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ НАШЕ ШКОЛЕ  

„УПОЗНАЈТЕ БЕН АКИБУ“ 

 

Представа „Упознајте Бен Акибу“, драмске радионице наше школе, премијерно је 

изведена 21.02.2014. год. у свечаној сали школе. Имала је два извођења – за ученике од 5. до 

8. разреда у 1700 и 1800 часова, а термин од 1800 часова био је и отвореног типа за све 

заинтересоване посетиоце. Ово је 12. по реду представа коју су спремили чланови радионице. 

Текст је прилагодила глумица Тијана Јанковић, а костиме и музику су осмислили наши 

креативни чланови радионице. Представа је спој драматизација делова Нушићевих комедија – 

„Ожалошћена породица“, „Београд некад и сад“, „Код адвоката“, „Госпођа министарка“ и 

„Аутобиографија“.  

 

    
 

64. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
 

Општинско такмичење у знању енглеског језика одржано је 22.02.2014. год. у ОШ „Иво 

Лола Рибар“ у Бегаљици. Ученик Јанко ковачевић 8/1 освојио је 1. место и пласман на 

градско такмичење. 

 

65. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ  

ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

 

Школско такмичење у рецитовању за ученике од 1. до 4. разреда одржано је 26.02.2014. 

год. са почетком у 1300  часова. Чланове жирија чинили су: професорке српског језика, 

Радмила Станимировић и Сунчица Ђорђевић; школски психолог, Мирјана Терзић; 

библиотекарка, Снежана Теофиловић; секретар, Илинка Маринковић, и Јанко Ковачевић, 

председник Ученичког парламента наше школе и и прошлогодишњи победник општинског 

такмичења у рецитовању. Такмичење је било отворено за јавност.  

Пласман на општинско такмичење освојивши 1. место имали су: Исидора Кнежевић 1/4, 

Ђорђевић Милица 2/2, Фаркаш  Софија 3/2, Драча Сара 4/3. 
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66. ПРЕДАВАЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА ГРОЦКА – „ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА“ 

 

У просторијама школе 28.02.2014. год. одржано је предавање – „Здрави стилови живота“, 

у организацији Црвеног крста Гроцка. Ученици су слушали предавање о значају и начинима 

бављења физичком активношћу, врстама физичке активности, о личној, хигијени животног и 

радног простора, као и о правилној и разноврсној исхрани.  

 

 
 

67. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
 

Општинско такмичење из математике одржано је 01.03.2014. год. у ОШ „Илија 

Гарашанин“ у Гроцкој.   

Дуња Милановић 6/2 – 2. место и пласман на градско такмичење 

Анастасија Кангрга Микулић 6/2 – 3. место и пласман на градско такмичење 

Ђорђе Стојиљковић 7/2 – 3. место и пласман на градско такмичење 

Новитовић Стефан 4/3 – 1. место          

Крантић Зорица 3/1 – 3. место         

Узелац Андрија 3/4 – 3. место          

Марко Илић 5/1 – 3. место 

Радош Богдановић 8/3 – 3. место  

 

68. ПРЕДСТАВА ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА НАЈМЛАЂЕ УЧЕНИКЕ 

 

Представа драмске радионице „Упознајте Бен Акибу“ изведена је 04.03.2014. год. у 

свечаној сали наше школе за ученике од 1. до 4. разреда. Најмлађи ученици из централне и 

подручне школе су уживали, као и њихови учитељи и учитељице.  
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69. МОТИВАЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ПОСЛОВНИ ПЛАН 
 

05.03.2014. год. ученици 8. разреда наше школа Јанко Ковачевић, Ирена Јашић, Ања 

Кузмановић, Анђелија Перић и Катарина Мирковић присуствовали су предавању и 

радионици „Мотивација и предузетништво – пословни план“. Организатор је европска 

пословна школа „Милутин Миланковић“, а школа домаћин била је Основна школа „Свети 

Сава“ у Београду. Ученике је водила Снежана Теофиловић, школски библиотекар. 

 

  
 

70. „МАЛИ ПЈЕР“ 
 

Општинско такмичење за најбољу карикатуру одржано је у нашој школи 06.03.2014. год. 

Чланови Комисије били су Катарина Нинковић ликовни педагог, Мирјана Одић ликовни 

уметник и Марина Митрић проф. ликовне културе.  

Наши ученици су освојили:  

Ања Кузмановић 8/3 – 1. место и пласман на градско такмичење 

Марија Живановић 7/1 – 1. место и пласман на градско такмичење 

Ивона Мерле 6/2 – 1. место и пласман на градско такмичење 

Милица Ђорђевић 2/2  – 2. место и пласман на градско такмичење 

Михаило Вујић 6/2 – 3. место и пласман на градско такмичење 
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71. НАСТУП У „ЈУТАРЊЕМ ПРОГРАМУ“ ТЕЛЕВИЗИЈЕ „СТУДИО Б“ 

 

Вокална етно певачка група наше школе наступала је 08.03.2014. год. у „Јутарњем 

програму“ телевизије „Студио Б“. Веома смо поносни јер наши ученици заслужују пажњу 

својим квалитетом. Овим гостовањем још једном су доказали да много вреде, много могу и 

успевају. 

 

     
 

72. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Општинско такмичење је одржано 08.03.2014. год. у ОШ „Мића Стојковић“ у Умчарима. 

Наши ученици остварили су следећи пласман: 

Марко Илић 5/1 – 2. место и пласман на градско такмичење 

Јован Јеремић 5/1 – 3. место  

Емилија Крантић 6/1 – 3.  место  

Дуња Милановић 6/2 – 3. место  

Анђелија Перић 8/1 – 3. место 

 

73. „НЕДЕЉА ПРАВОСЛАВЉА У РУМИ“ 
  

На позив јереја Сретена Лазаревића, архијерејског намесника румског, етно певачка група 

наше школе наступила је на манифестацији „Недеља Православља“ у Руми 09.03.2014. год. 

Организатор манифестације је Српска Православна црквена општина Рума — Храм Силаска 

Светог Духа на Апостоле. „Недеља православља“ прве недеље Васкршњег поста  обележава 

успомену и победу за очување светих икона у Цркви.  
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74. ДЕМУС – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ВОКАЛНИХ ГРУПА 

 

Чланице етно групе наше школе су у 10.03.2014. год. победиле на општинском такмичењу 

вокалних група освојивши 1. место у својој категорији и пласирале се на градско такмичење 

ДЕМУС. Такође, ученице 4/3 одељења подручне школе: Слађана Радовановић, Анђела 

Танасијевић, Ана Вагић, Сара Драча, Ања Маринковић, Невена Стекић и ученица Елена 

Митрић 2/3, освојиле су 1. место и пласирале се на градско такмичење. 

 

 
 

75. МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „МИСЛИША“ 

 

13.03.2014. год. у нашој школи одржано је математичко такмичење  „Мислиша“ у 

организацији Клуба младих математичара  „Архимедес“. Учешће је узело 138 ученика од      

2. до 8. разреда. Циљ такмичења је, између осталог, популарисање математике, развијање 

интересовања за математичка и друга такмичења, као и ширење математичке културе. У 

нашој школи, ово такмичење организовано је по 6. пут. Ученици који су остварили запажене 

резултате: Радовановић Илија 2/3 – похвала, Вагић Лука 3/2 – похвала, Исидоровић Страхиња 

3/3 – похвала, Ранковић Ана 5/2 – похвала и Апостоловић Никола 7. разред – похвала . 

 

     
 

76. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

 

Општинско такмичење из биологије одржано је 15.03.2014. год. ОШ „Милоје Васић“ у 

Калуђерици. Остварени резултати: 

Михаило Вујић 6/2 – 1. место и пласман на градско такмичење 

Вања Теофиловић 5/3 – 2. место и пласман на градско такмичење 

Тамара Василијевић 8/1 – 2. место 

Емилија Крантић 6/1 – 3. место  

Марко Илић 5/1 – 3. место  
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Реља Ковачевић 5/2 – 3. место  

Ана Ранковић 5/2 – 3. место 

Марија Павловић 5/2 – 3. место 

Филип Стојковић 5/2 – 3. место  

Огњен Исидоровић 5/3 – 3. место  

Дуња Милановић 6/2 – 3. место 

Јана Јашић 7/2 – 3. место  

Алекса Живковић 8/3 – 3. место 

 

77. КОНКУРС „КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ“ 

 

17.3.2014. ученици наше школе су учествовали на ликовни конкурс Црвеног краста „Крв 

живот значи“. Одзив ученика био је велики што говори о њиховој жељи за учешћем и 

разумевању значаја добровољног давања крви. 

 

78. ДЕМУС – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

СОЛО ПЕВАЧА И МАЛИХ ВОКАЛНИХ САСТАВА 

 

На градском такмичењу ДЕМУС одржаном 21.03.2014. год. Лидија Божиновић и Невена 

Теофиловић извођењем песме „Све су цуре обуле кондуре“ освојиле су 1. место. Мирјана 

Ђорђевић, песмом „Маријо, ћеро“ заузела је 2. место.  

 

 
 

79. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

Општинско такмичење одржано је 22.03.2014. год. у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи. 

Пласман наших ученика: 

Емилија Крантић 6/1 – 2. место и пласман на градско такмичење 

Анастасија Кангрга-Микулић 6/2 – 2. место и пласман на градско такмичење 

Невена Маринковић 7/2 – 3. место и пласман на градско такмичење 

Јанко Ковачевић 8/1 – 3. место и пласман на градско такмичење 

Љубиша Јешић 8/1 – 3. место и пласман на градско такмичење 

Алекса Живковић 8/3 – 3. место и пласман на градско такмичење 
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80. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ 
 

Наша школа и Пријатељи деце општине Гроцка  организовали су 26.03.2014. год. 

Општинску смотру рецитатора. Такмичење је одржано у свечаној сали наше школе. Учешће је 

узело 56 такмичара  уз присуство 28  наставника и 5 директора. Пласман наших ученика: 

Анђела Коњик 8/2 – 1. место и пласман на градско такмичење 

Анђела Драча 8/1 – 2. место 

Јанко Ковачевић 8/1 – 3.  место  

 

   
 

81. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

 

Општинско такмичење из хемије одржано је у марту месецу 2014. год. Наши ученици 

остварили су завидан пласман. 

Ђорђе Стојиљковић 7/2 – 1. место и пласман на градско такмичење 

Јована Теофиловић 7/1 – 2. место на и пласман на градско такмичење 

Јана Јашић 7/2 – 2.  место и пласман на градско такмичење 

Зорана Вагић 7/3 – 2. место и пласман на градско такмичење 

Радош Богдановић 8/3 – 2. место и пласман на градско такмичење 

Наталија Диклић 8/3 – 3. место и пласман на градско такмичење 

 

82. ДРУГО КОЛО БЕОГРАДСКЕ ШКОЛСКЕ ЛИГЕ – ОРИЈЕНТИРИНГ  

 

Друга Београдска школска лига у оријентирингу одржана је 22.03.2014. год. на 

Калемегдану. Ученици који су остварили запажене резултате: 

Максимовић Војин 7/2 и Васић Ђурђе 7/2 – 1. место                   

Грујић Тијана 7/2 и Наталија Стекић 7/2 – 2. место 

Стојадинчевић Анђела 8/3 и Апостоловић Тамара 8/3 – 3. место  
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83. САБОР ПРОФЕСОРА ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

 

На дан Светих 40 мученика севастијских – Младенце, 22.03.2014. год. одржан је Сабор 

професора верске наставе, директора основних и средњих школа, свештенства са територије 

Градске општине Гроцка. У програму су учествовали хор и етно група наше школе, ученици 

Шесте гимназије – Лука Соколов и Ђорђе Кузмановић који су такође некадашњи ученици 

наше школе. Један део изложених  ликовних радова донет је, такође, из наше школе – аутори 

су сестре Невена и Милица Марковић, некадашње ученице наше школе.  

 

    
 

84. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

 

Одржано је 23.03.2014. год. у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи. Остварени трезултати: 

Алекса Марковић 7/1 – 2. место и пласман на градско такмичење 

Алекса Стекић 7/2 – 2. место и пласман на градско такмичење 

Андрија Алавања 7/3 – 3. место 

Анђелија Перић 8/1 – 3. место  

Радош Богдановић 8/3 – 3. место  

 

85. ЛИКОВНИ КОНКУРС „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ 

 

24.03.2014. год. предати су ликовни радови на конкурс компаније „Дунав осигурање“ – 

„Ако штедиш, више вредиш“. Креативност наших ученика дошла је до изражаја и на овом 

конкурсу. 

 

86. ОТВОРЕНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ – ПОСЕТА ХЕМИЈСКОМ ФАКУЛТЕТУ 

 

29.03.2014. год. ученици 7. и 8. разреда наше школе посетили су Хемијски факултет 

Универзитета у Београду у пратњи наставнице хемије Милице Максимовић. Посета је 

садржала обилазак хемијске лабораторије, хемијског музеја, великог хемијског амфитеатра и 

решавање хемијског квиза. 
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87. ДРВО ГЕНЕРАЦИЈЕ 2013/2014. ГОД. 

 

31.03.2014. год. ученици 1. разреда су се радовали необичном генерацијском дрвету које 

ће улепшати њихово окружење и помоћи им да развију свест о очувању природе и да развију 

бригу о животној средини. Основна порука упућена дрвету била је „Расти заједно са нама“. 

Овом акцијом смо наставили дугогодишњу традицију сађења генерацијског дрвета, а овај леп 

догађај са ученицима су поделиле њихове учитељице, директор школе, библиотекарка, 

наставница веронауке, педагог волонтер и наш домар, који нам је помогао у сађењу дрвета.     

 

           
 

88. ЛИКОВНО-ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА  

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 

Ликовно-литерарни конкурс у оквиру пројекта Професионална оријентација наша школа 

је расписала у циљу унапређења професионалне информисаности и мотивисања ученика. 

Тема је била: „Одлучио сам, нећу крити, кад порастем ја ћу бити ...“. Такмичење је имало 

општински карактер, а жири, који је 03.04.2014. год. одредио награђене радове, чинили су: 

Терзић Мирјана психолог и координатор Тима за ПО, Николић Данијела проф. историје и 

члан Тима за ПО, Апостоловић Горица проф. енглеског језика и члан Тима за ПО, 

Теофиловић Снежана библиотекар, Старчевић Марија проф. српског језика и Митрић Марина 

проф. ликовне културе. Пласман наших ученика: 

Ликовни радови: 

Јашић Марија 3/2 – 2. место, Петровић Ђорће 3/2 – 3. место, Сарић Филип 2/2 – 3. место. 

Литерарни радови: 
Маринковић Марија 3/2 – 1. место, Стевановић Хелена 3/4 – 3. место.  

 

89. САЈАМ ХОРТИКУЛТУРЕ 

  

04. 04. 2014. год. етно певачка група наше школе наступала је на 19. Међународном сајму 

хортикултуре у Београду. 
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90. ТРЕЋЕ КОЛО БЕОГРАДСКЕ ШКОЛСКЕ ЛИГЕ – ОРИЈЕНТИРИНГ 
 

Трећа БШЛ у оријентирингу одржана је 05.04.2014.год. у насељу Медак 3. Такмичили су 

се ученици од 5. до 8. разреда. Ученици који су остварили запажене резултате : 

Максимовић Војин 7/2 и Васић Ђурђе 7/2 – 1. место  

Грујић Тијана 7/2 и Анђела Кочовић 7/2 – 2. место   

Стојадинчевић Анђела 8/3 и Апостоловић Тамара 8/3 – 3. место 

 

   
 

91. ВАСКРШЊЕ  СВЕЧАНОСТИ  У  НАШОЈ ШКОЛИ 

ОД 11. ДО 20.04. 2014. ГОД. 

 

Као и сваке године, у нашој школи пуно пажње поклањамо Васкрсу, и у том циљу 

организујемо мноштво активности за наше ученике. Тако су и ове године те активности 

реализоване, пруживши могућност ученицима да искажу своју креативност и доживе све 

радости Васкрса. 

 Петак 11.04. 

Одржана је изложба ликовних радова на паноима у учионицама и  холовима школе 

 Субота 12.04.   

Лазарева субота – вечерњој служби   у храму Светих апостола Петра и Павла у Врчину 

присуствовали су ученици наше школе 

 Понедељак  14.04.  

1000 – У сарадњи са Пријатељима деце општине Гроцка  одржана је изложба шарених 

јаја ученика свих основних школа са општине и  жирирање за градску изложбу 

1800 – Васкршњи концерт ученика ОМШ одржан је у свечаној сали наше школе 

 Уторак  15.04.  

1200-1330 – Осликавање и шарање дрвених јаја  у сали црквене порте  

1100- 1300 – Хепенинг у школи – осликавање и шарање дрвених јаја 

1400-1500 – Чланови Ученичког парламента наше школе поклањали су честитке и 

украшена дрвена јаја нашим суграђанима 

 Среда  16.04.   

      1030 – Пролећни  крос за ученике од 5. до 8. разреда 

1010-1050  –  Маскенбал за ученике од 1. до 4. разреда и децу  ПУ „Лане“,  под слоганом 

„Васкршње јаје“ или „Пролеће“ 

 Васкрс – 20.04.  

Васкршњој Литургији у храму Светих апостола Петра и Павла у Врчину 

присуствовали су  ученици наше школе 

 

 



44 

 

92. ВАСКРШЊА ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА 

 

11.04.2014. год. у учионицама и холовима школе одржана је Васкршња изложба ликовних 

радова наших ученика. 

 

     
 

93. ЛАЗАРЕВА СУБОТА 

 

Вечерњој служби Лазареве суботе 12.04.2014. год. у храму Светих апостола Петра и Павла 

у Врчину присуствовали су ученици наше школе у пратњи својих вероучитеља Тање Косијер 

и Душана Петровића. 

 

94. ИЗЛОЖБА ШАРЕНИХ ЈАЈА И ИЗБОР ЗА ГРАДСКУ ИЗЛОЖБУ 

 

У сарадњи са Пријатељима деце општине Гроцка 14.04.2014. год. одржана је изложба 

шарених јаја ученика свих основних школа са општине и општинско такмичење за 20. 

ликовни конкурс поводом  васкршњих празника. Комисија у саставу: Катарина Нинковић, 

сликарка,  Марина Митрић проф. ликовне културе и Мирјана Јашић проф. разредне наставе,  

 донела је одлуку о награђеним ученицима. Пласман наших ученика: 

Шарена јаја: 

Прво место – Николић Теодора 1/3, Јерковић Димитрије 1/3, Николић Андреј 1/2, 

Теофиловић Андријана 2/1, Сташа Мишковић 4/1, Тијана Копривица 4/2, Милица 

Теофиловић 4/2,  групни рад ученика 3/2 разреда и Мина Љубојевић 5/3. 

Ликовни радови: 

Посебну похвалу, 1. место и пласман на градску изложбу: Теодора Тимотић 4/2. 
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95. ВАСКРШЊИ КОНЦЕРТ 

 

14.04.2014. год. у свечаној сали наше школе у 1800 часова одржан је Васкршњи концерт 

полазника ОМШ из Гроцке, ученика наше школе. Песма хора, етно групе и солиста увеличала 

је Васкршње празнике. 

 

96. ОСЛИКАВАЊЕ И ШАРАЊЕ ДРВЕНИХ ЈАЈА 

 

15.04.2014. год. у сали црквене порте у периоду од 1200-1330  часова реализовано је 

осликавање и шарање дрвених јаја. Сарадња цркве и школе одвија се успешно, на обострано 

задовољство. Са ученицима су биле проф. ликовне културе Марина Митрић и вероучитељ 

Тања Косијер.  

 

         
 

97. ХЕПЕНИНГ У ШКОЛИ 

 

15.04.2014. год. реализован је хепенинг у учионицама школе и продуженом боравку. 

Ученици су осликавали и шарали дрвена јаја, индивидуално, у пару или у групи. Школа је 

одисала шаренилом и дечјом грајом. 

 

               
 

98. ВАСКРШЊА АКТИВНОСТ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

15.04.2014. год. чланови Ученичког парламента наше школе поклањали су нашим 

суграђанима, становницима Врчина, украшена дрвена јаја и честитке, и ширили радост 

Васкрса. 

 

99. ПРОЛЕЋНИ КРОС ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РЗАРЕДА 

 

Пролећни  крос за ученике од 5. до 8. разреда одржан је 16.04.2014. год. на терену ФК 

„Врчин“. Са ученицима су били проф. физичког васпитања Александра Бојанић и Милан 

Јерковић. 
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100. ВАСКРШЊИ МАСКЕНБАЛ 

 

16.04.2014. год. реализован  је Васкршњи маскенбал. Пошто већ увелико реализујемо 

радионице  пројекта Школа без насиља учесници су своје маске  прилагодили васкршњим и 

пролећним мотивима, а насилне и агресивне маске се нису користиле.   

 

   
 

101. ВАСКРШЊА ЛИТУРГИЈА 

 

20.04.2014. год. ученици наше школе са својим вероучитељима Тањом Косијер и Душаном 

Петровићем присуствовали су Васкршњој Литургији у храму Светих апостола Петра и Павла 

у Врчину. 

 

102. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

 

Градско такмичење из биологије одржано је 12.04.2014. год. у ОШ „Раде Драинац“ у 

Борчи. Остварени резултати: 

Михаило Вујић 6/2 – 1. место 

Вања Теофиловић 5/3 – 2. место 

 

103. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

 

Градско такмичење из географије одржано је 13.04.2014. год. у ОШ „Светозар Милетић“ у 

Земуну. Остварени резултати: 

Марковић Алекса 7/1 – 3. место  

Стекић Алекса 7/2 – 3. место 

 

104. ДЕМУС – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ВОКАЛНИХ ГРУПА 

 

15.04.2014. год. одржано је градско такмичење  група певача и хорова основних и средњих 

школа Београда. Такмичење је одржано у Великој дворани Дечјег културног центра у 

организацији Пријатеља деце Београда, а под покровитељством града Београда – 

Секретаријата за културу и Секретаријата за спорт и омладину. Чланови жирија били су: 

Снежана Деспотовић, проф. музике и дирегент Дечјег хора РТС-а; Мирослава Петров, проф. 

музике и саветник Министарства просвете Републике Србије; Николета Дојчиновић, проф. 

музике и музички уредник РТС-а; Мирјана Миличић Прокић, проф. музике и музички 

уредник ДЕМУС-а. 
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Етно певачка група наше школе, песмама „Заспо Јанко“ и „Од како сам ја девојче“, 

освојила је 1. место на овом градском такмичењу. Чланице су: Мирјана Ђорђевић, Невена 

Теофиловић, Наталија Фаркаш, Лидија Божиновић, Теона Лазаревић, Василија Бугарски и 

Анастасија Кангрга-Микулић. Припрема их проф. музичке културе Мила Ђачић.  

 

 
 

105. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

 

Градско такмичење из хемије одржано је у априлу месецу 2014. год. Ученица  Јана Јашић 

7/2 освојила је 1. место и пласман на републичко такмичење. 

 

106. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГЛУМИ – КРАТКЕ ДРАМСКЕ ФОРМЕ 

 

Градско такмичење у глуми у организацији Пријатеља деце Београда одржано је 

24.04.2014. год. у Центру за културу и образовање у Раковици. Ученици су учествовали на 14. 

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

Симић“ с представом „Нушић лично ...“. Представу је режирала глумица Тијана Јанковић по 

мотивима текста Бранислава Нушића. За костимографију били су задужени чланови 

радионице.  Глумачки тим чинили су: Ковачевић Јанко, Коњик Анђела, Маринковић Тамара и 

Матеја Нешић. 

 

107. САЈAМ ОБРАЗОВАЊА „ПРОНАЂИ ПРАВИ ПУТ ДО ЖЕЉЕНЕ ШКОЛЕ“ 

  

25.04.2014. год. одржан је Сајам образовања „Пронађи прави пут до жељене школе“ у 

трајању од 1000 до 1600 часова у Великој сали општине Гроцка. Организатор је била наша 

школа, која је менторска школа за општину Гроцка у оквиру пројекта Професионална 

оријентација у Србији, под вођством директора школе, Добрице Синђелић, и Тима за 

професионалну оријентацију. Помоћ и подршку пружили су Градска општина Гроцка и 

Канцеларија за младе. 

Овом приликом омогућено је ученицима да се што боље информишу о свему што би 

могло да буде од пресудне важности за њихово предстојеће опредељење за наставак 

школовања и задовољство својим избором. На Сајму успешно се представила двадесет једна 

средња стручна школа, међу којима су биле и две приватне школе и две школе погодне за 

наставак школовања ученика који основну школу похађају по инклузивном програму. Сајам 

је био добро посећен од стране ученика основних школа са територије Општине Гроцка које 

су о његовом одржавању обавештене путем имејла, плаката и флајера, a унапред су 

обавештене и о терминима групних посета. Флајери су подељени свим ученицима, а поред 

обавештења садржавали су и стихове из три награђене песме у оквиру ликовно-литерарног 

конкурса „Решио сам, нећу крити, кад порастем ја ћу бити...“, које су спојене у једну нову 

целину. 
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Многа се деца у себи моле 

кад одрасту да раде шта воле. 

Кад порастем шта ћу бити? 

Морам добро размислити 

Кад нацртам кућу, зграду 

уживам у своме раду.                   

Чак и собу када средим 

пожелим кров да преуредим 

Одлучила сам нећу крити 

кад порастем ја ћу сликар бити. 

Сликаћу и цртаћу слике свога краја 

од децембра све до шаренога маја 

А ја вам кажем насмејана лица, 

желим да будем учитељица. 

Много волим да учим ђаке 

и то највише ђаке прваке. 

Кад порастем можда 

ништа од овога нећу бити, 

али једно знам и нећу крити 

ја ћу добар човек бити. 

 

       
 

108. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

 

Градско такмичње из историје одржано је 26.04.2014. год. у ОШ „20. октобар“ у Београду. 

Наши ученици остварили су завидан пласман. 

Невена Маринковић 7/2 – 3. место и пласман на републичко такмчење 

Љубиша Јешић 8/1 – 3. место и пласман на републичко такмичење  

Алекса Живковић 8/3 – 3. место и пласман на републичко такмичење  

Емилија Крантић 6/1 – 3. место  

 

109. „ДАНИ ВОДЕНИЧАРА И ПОМЕЉАРА“ 

 

У оквиру традиционалне етно-културне  манифестације „Дани воденичара и помељара“ у 

Бистрици код Петровца на Млави 27.04.2014. год. наступиле су чланице вокалне етно групе 

наше школе:Теона Лазаревић, Анастасија Кангрга-Микулић, Наталија Фаркаш, Невена 

Теофиловић, Лидија Божиновић, Василија Бугарски и Мирјана Ђорђевић. Домаћин и један од 

организатора манифестације је свештеник Ненад Симоновић. 
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110. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ „ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“ 
  

Ауто-мото савез Србије у сарадњи са Министарством просвете и Друштвом наставника 

техничког и информатичког образовања организовао је такмичење ученика основних школа 

„Шта знаш о саобраћају“. Општинско такмичење за територију општине Гроцка одржано је 

29.04.2014. год. у ОШ „Алекса Шантић“ у Калуђерици. 

 Екипу наше школе представљали су следећи ученици подељени у две старосне групе: 

Б група — Милош Перић 6/2, Виктор Ђуровић 4/2, Сара Бугарчић 4/2 и Сара Драча 4/3. 

Ц група — Марко Петровић 8/1, Илија Милошевић 7/1, Сузана Кнежевић 7/2 и Тијана Грујић 

7/1. 

Наша екипа је освојила 3. место а Милош Перић је у појединачном пласману ученика заузео 

1. место у Б групи. 

 
 

111. „БАШТАОНИЦА“ 

  

У сарадњи са удружењем Ама и  Центром  за културу Гроцка у нашој школи почетком 

маја месеца реализован је пројекат „Баштаоница“, у оквиру којег је  организована  радионица 

органског баштованства. У радионици су учествовали ученици 4/1 одељења: Марија Бурсаћ, 

Лени Вулета, Амалија Свичевић и Давид Вагић; ученици 3/3 одељења:  Дејана Теофиловић, 

Андреа Живковић, Анита Комненовић, Лазар Николић и  Стефан Стекић; ученици  3/2 

одељења: Марија Јашић, Софија Фаркаш, Ива Вујић и Вељко  Јашић; ученици 2/2 

одељења: Тара Денда, Борис Виктор Мандић, Лука Вуковић и Теодора Теофиловић и ученик 

5/2 одељења Реља Ковачевић. 

Организатор радионице је Катарина Јанковић, пројектни менаџер и организатор програма 

Креативне школице Центра за културу Гроцка, а координатор за нашу школу је Снежана 

Теофиловић, школски библиотекар. 
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 Кроз учешће на радионици, полазници постају актери заштите животне средине, стичу 

сазнање о концептима и темама заштите животне средине кроз стимулисање интересовања 

истих у оквиру активности неформалног образовања.  

  

   
 

112. ДЕМУС - „РЕВИЈА ПОБЕДНИКА“ 

  

Свечани концерт „Ревија победника“  овогодишњег ДЕМУС-а одржан је 08.05.2014. год. у 

Великој дворани Дечјег културног центра  Београда под покровитељством града Београда.  

Нашу школу су представљале Лидија Божиновић и Невена Теофиловић песмом „Све су 

цуре обуле кондуре“. Освојиле су I1 награду у категорији дуета, жанр домаћа изворна песма. 

У категорији вокалних група чланице етно групе наше школе освојиле су I3 награду, а у 

категорији соло певача „Златна сирена“, Мирјана Ђорђевић је освојила II2 награду.Ученице 

је припремала проф. музичке културе Мила Ђачић. 

 

   
 

113. ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 

Пробни завршни испити за ученике 8. разреда из комбинованог теста, српског језика и 

математике одржан је 09. и 10.05.2014. год. За дежурства, прегледања и технички део 

тестирања били су ангажовани сви чланови Наставничког већа, и сваки члан колектива је 

имао удела у реализацији пробног тестирања.  

 

114. ДАН СПАЉИВАЊА МОШТИЈУ СВЕТОГ САВЕ 

 

10.05.2014. год. пригодном манифестацијом и радијском емисијом емитованом на разгласу 

у нашој школи обележен је Дан спаљивања моштију Светог Саве. 
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115. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГЛУМИ – ВЕЛИКЕ ДРАМСКЕ ФОРМЕ 

 

Градско такмичење у глуми – велике драмске форме – 29. Фестивал позоришних игара 

деце и младих одржано је 14.05.2014. год. у Центру за културу у Раковици. Ученици су 

учествовали с представом „Упознајте Бен Акибу“. Ученици су на такмичење ишли у пратњи 

координатора радионице, Бојане Стевановић, и библиотекарке, Снежане Теофиловић.  

Ученик Јанко Ковачевић, дугогодишњи члан радиоцице, освојио је 1. награду за улоге 

Бен Акибе и Ристе Тодоровић у поменутој представи.  

 

   
 

116. ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА 

  

Ученици наше школе уз подршку родитеља и мештана Врчина 21.05.2014. год. у 

организованој хуманитарној акцији  прикупили су конзервирану храну, храну за бебе, 

средства за хигијену, гардеробу, играчке, флаширану воду, итд. Хуманитарна помоћ била је 

намењена становницима из поплављених подручја. Акција  прикупљања и доставе 

хуманитарне помоћи организована је на иницијативу директора наше школе Добрице 

Синђелића. 
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117. ДОСТАВЉАЊЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ 

 

 Хуманитарном акцијом организованом у нашој школи прикупљено је око 2 тоне робе која 

је 22.05.2014. год. одвезена и предата ОШ „Боривоје Милојевић“ у Крупњу. Превоз је 

организован захваљујћи породици Алавања из Врчина која је обезбедила камион за превоз 

робе. У пратњи су били директор школе Добрица Синђелић и веруочитељ Душан Петровић.  

 

118. ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ 1. И 2. РАЗРЕДА 

 

Ученици 1. и 2. разреда су на једнодневну екскурзију ишли 24.5.2014. год. Путни правац: 

Врчин – Крушедол – Сремски Карловци – Петроварадин – Фрушка Гора – Врчин. Циљ 

екскурзије био је усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и 

односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних 

достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак 

ученика. 

  

   
 

119. ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ 3. И 4. РАЗРЕДА 
 

Ученици 3. и 4. разреда су на једнодневну екскурзију ишли 24.5.2014. год. Путни правац: 

Врчин – Текериш – Манастир Троноша – Тршић – Врчин. Садржаји екскурзије су 

реализовани, а планирани циљеви и задаци у потпуности остварени.  

 

 
 

120. ПРОЛЕЋНИ ФЕСТИВАЛ 

 

Већ шест година ученици наше школе и полазници Основне музичке школе из Гроцке 

представљају своја умећа  на Пролећном фестивалу позије, глуме и музике. У ту сврху 

ученици су и били творци слогана „Улазнца – пригодна ситница по Вашем избору“. 
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Током четири дана фестивала представили су се рецитатори, музичари, глумци, певачи  и 

мали писци и песници – првонаграђени ученици литерарног конкурса наше школе. 

Похваљени и награђени ученици који су читали своје радове: Максим Вулета 1/1, Нина 

Копривица 1/3, Јана Апостоловић 2/2, Марија Крантић 2/2, Хелмих Александар 2/2, Вељко 

Рајић 3/2, Јана Стаменковић 3/2, Ива Вујић 3/2, Милица Митровић 3/3, Елена Грујић 3/3, 

Андреа Живковић 3/3 и Слађана Радовановић 4/3. Током четири дана  Пролећног фестивала 

ученице волонтерке сакупљале су хуманитарну помоћ. 

       
 

121. ПЛЕС МАТУРАНАТА 

 

 У последњој наставној недељи за ученике 8. разреда, 28.05.2014. год. организован је Плес 

матураната у холу школе и школском дворишту. Том приликом ученици су слушали музику 

са школског разгласа и проводили последње наставне дане са својим другарима. 

 

122. НАГРАДНИ ИЗЛЕТ ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ УЧЕНИКЕ 

 

Наша школа, на крају сваке школске године, награђује најуспешније ученике наградним 

излетом. Ученици од 1. до 8. разреда у пратњи четири наставника – Љиљана Кнежевић, Вера 

Крантић, Никола Љешњак и Данијела Николић 31.05.2014. год. обишли су следеће културно-

историјске споменике: Етнографски музеј, Калемегдан, Војни музеј, Природњачки музеј, 

Храм Светог Саве, Манастир Светог Арханђела Михаила у Раковици и Авалски торањ. 

Ученици су показали велико интересовање према сталним поставкама Етнографског и 

Војног, као и садржајима Природњачког музеја. У шетњи Калемегданом подсетили су се 

његове богате историје, а имали су прилику и да погледају слике бомбардовања Београда у 

Другом светском рату. Потом су посетили Храм Светог Саве. Затим су обишли манастир у 

Раковици и поклонили се моштима Патријарха Павла. Крај излета био је резервисан за шетњу 

Авалом и уживање у предивном погледу са врха торња. 
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123. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

 

 Такмичење је одржано 31.05. и 01.06.2014. год. Ученица Јана Јашић 7/2, освојила је          

3. место. Изузетно смо срећни и поносни јер наши ученици имају знање достојно државног 

нивоа. 

 

124. МЕМОРИЈАЛНИ КОНЦЕРТ „ЈЕЛЕНА СТОЈИЉКОВИЋ“ 

  

У свечаној сали наше школе 03.06.2014. год. одржан је Меморијални концерт „Јелена 

Стојиљковић“. Наступили су најбољи ученици ОМШ из Гроцке и ученици подручног 

одељења музичке школе у Врчину, награђени на такмичењима ове школске године. 

Носилац плакете „Јелена Стојиљковић“ је Иван Павловић, ученик 2. разреда гитаре из 

класе Милице Степаноски. Похвале су добиле клавирски дуо „Весели прстићи“, класа 

Милице Ковачевић и Милица Јовановић, класа Ксеније Пејовић. Плакете, похвале и награде 

дар су породице Стојиљковић из Врчина. Концерт се одржава већ 11 година у нашој школи. 

 

   
 

125. ДОДЕЛА НАГРАДА КДФ И ПИ 

 

04.06.2014. год. уручене су награде награђеним рецитаторима и добитницима награда на 

Фестивалима Кратких драмских форми и Позоришних игара деце и младих. Награде су 

уручене у Свечаној сали Старог двора у Скупштини града Београда. Домаћин је био господин 

Андреја Младеновић, заменик градоначелника Београда. Међу награђенима је био и ученик 

наше школе, Јанко Ковачевић, који је освојио 1. награду на Фестивалу Позоришних игара 

деце и младих за улоге Бен Акибе и Ристе Тодоровића у представи „Упознајте Бен Акибу“.  

 

 
 

126. ФИНАЛЕ ОРИЈЕНТИРИНГА – БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА 

 

Финале оријентиринга одржано је 07.06.2014. год. на Ади Циганлији. Учествовало је 16 

ученика наше школе. Запажене резултате остварили су: 

Ж-12: Ана Тасић 6/1 и Валентина Рајић 6/3 – 2. место 

           Вања Теофиловић 5/1  и Катарина Тадић 5/1 – 3. место          
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Ж-14: Тијана Грујић 7/2 и Анђела Кочовић 7/2 – 2. место 

           Анђела Тасић 7/2 – 3. место 

М-14: Никола Апостоловић 7/1 – 1. место                  

           Ђурђе Васић 7/2  и Алекса Живковић 7/1 – 3. место 

Ученици који су се такмичили и освојили пласман и бодове на такмичењу: Марко Илић 

5/3, Ана Тасић 6/1, Дуња Милановић 6/2, Валентина Рајић 6/3, Игор Стефановић 7/2, Андрија 

Масловарић 7/2, Анђела Апостоловић 8/3 и Тамара Апостоловић 8/3. 

 

 
 

127. НАГРАДНИ ИЗЛЕТ ЗА НАЈУРЕДНИЈЕ, ОДГОВОРНЕ И РАДОЗНАЛЕ 

 

Наша школа је наградним излетима пред крај ове школске године наградила око 150 

наших ученика који су најуреднији, који постижу изузетне резултате у учењу и на 

такмичењима, и имају афинитета према науци, уметности и спорту, као и ученике из 

социјално угрожених породица. Настојимо да увек препознамо, подстакнемо, подржимо и 

наградимо успех и ангажовање својих ученика. 

07.06.2014. год. на наградни излет за најуредније одељењске заједнице ишла су одељења 

4/1 и 5/2 из централне школе и одељење 4/3 подручне школе са још неколико ученика из 

сваког одељења подручне школе. Такође, на наградни излет су ишли и радознали и одговорни 

ученици 6, 7. и 8. разреда. Ученике су водиле наставнице Љиљана Кнежевић, Слађана Вагић, 

Милена Петровић, Златана Ђорђевић и Милица Максимовић. Ученици су посетили: Центар за 

промоцију науке, Музеј науке и технике, Тврђаву Гардош, позориште „Мадленијанум“, 

Педагошки музеј, Калемегдан и Авалски торањ. 
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128. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

 

 Републичко такмичење из историје одржано је 08.06.2014. год. у ОШ „Милета Николић“ у 

Аранђеловцу. Ученик наше школе, Алекса Живковић 8/3, освојио је 3. место на овом 

такмичењу. 

 

129. ХУМАНИТАРНА УТАКМИЦА „МОНТЕВИДЕО“ 

 

 Ученици 7. и 8. разреда су 11.06.2014. год.  у пратњи наставника Сање Соколов, Душана 

Петровића и Николе Љешњака присуствовати хуманитарној утакмици „Монтевидео“. 

Хуманитарна помоћ била је намењена становништву у местима која су угрожена поплавама 

које су мају месецу задесиле Србију. 

 

130. ТАКМИЧЕЊЕ У ИГРАЊУ ШАХА 

 

 У организацији наше школе и општине Гроцка 12.06.2014. год. одржано је такмичење у 

игрању шаха. Ова симултанка хуманитарног карактера реализована је у нашој школи. 

Учествовало је преко 30 ученика. Ученик наше школе Стефан Новитовић 4/3 освојио је          

3. место.  

 

131. ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 

Полагање завршног испита је одржано 16.06. – српски језик, 17.06. – математика, 18.06. – 

комбиновани тест. Организација полагања била је квалитетно одрађена уз учешће чланова 

колектива наше школе.  

 

132. МАТУРСКО ВЕЧЕ 

 

 Матурско вече за ученике 8. разреда одржано је 25.06.2014. год. у свечаној сали наше 

школе. Уз дружење с учитељима и наставницима била је ово прилика да се још једном једни 

другима захвале на осмогодишњем лепом дружењу, сарадњи и подршци. 
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133. СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА МАТУРАНТИМА 

 

 Свечана додела диплома, ђачких књижица, похвалница и награда одржана је 28.06.2014. 

год. у свечаној сали наше школе уз пригодан програм у организацији Снежане Теофиловић, 

библиотекарке, Миле Ђачић, проф. музичке културе и Николе Љешњака, координатора 

Ученичког парламента. Присутнима се, осим директора школе Добрице Синђелић, обратио и 

председник Ученичког парламента Јанко Ковачевић, и ђак генерације Алекса Живковић.  

 

   
 

134. ПРИЈЕМ ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У УРЕЂЕЊУ 

ШКОЛЕ 

 

 У просторијама школе, 03.07.2014. год. организован је пријем за родитеље наших ученика 

који су учествовали у кречењу, фарбању зидова и хобловању паркета у учионицама. Том 

приликом родитељима су уручене захвалнице.  
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135. ДЕЧЈИ ЛЕТЊИ КАМП 

 

У сарадњи спортско-рекреативног центра Пионирски град и наше школе организован је за 

наше ученике Дечји летњи камп. Камп је реализован од 07.07. до 11.07.2014. год. Обухватао 

је школу фудбала, друштвене игре, забавно-рекреативну радионицу, школу одбојке, еколошку 

радионицу, слободне активности (спортске игре, пикадо, стони тенис, шах, стони фудбал, ...). 

У току дана била је предвиђена пауза за ужину и освежење. Свих пет дана ученике је пратио 

учитељ Милан Сантрач. 
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