
1 

 

ЛЕТОПИС 

br. 2  

 

ОШ  „Свети Сава“ Врчин 

школска 2014/15. год. 

  

 

                                    

 

Врчин  •  2015. година 

 



2 

 

ЛЕТОПИС 
ОШ  „Свети Сава“, Врчин 

школска 2014/15. год. 

 

 

 

Издавач: 

Основна школа „Свети Сава“, Врчин 

29. новембра 15, 11224 Врчин 

тел: +381 11 8053467, 8055527, 8055285 

факс: +381 11 8056 016   

   www.os-svetisava.edu.rs 

 e-mail: os-svsava@mts.rs 

 

 

 

 

 

 

За издавача: 

Добрица Синђелић, директор школе 

 

 

Уреднице: 

Бојана Стевановић и Љиљана Кнежевић, професорке разредне наставе 
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                                                                                      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 шк. 2013/14. год. 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 сто 

осамдесет пет, углавном ваннаставних  активности у шк. 2014/15. год. 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 

 

Настава ликовног образовања изводи се у кабинету за ликовну културу. Библиотека је 

премештена у просторију старе зборнице. 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. 
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Урађен је и нов видео надзор од 24 камере чиме су школски и дворишни простор у 

потпуности покривени. 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 – службени улаз 

 

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. 

Од 05.05.2008. год. почео је да саобраћа ђачки аутобус и од тада редовно функционише. 
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Изглед школе након завршетка радова –  

улаз на паркинг, школско двориште, службени улаз 

 

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. Отежавајуће материјалне услове рада наставници су настојали да надоместе 

својим радом и залагањем, тако да смо успели да постигнемо резултате којима смо врло 
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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 

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 – школско двориште 

 

Директор школе 

Добрица Синђелић 
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ИЗДВАЈАМО У ШК. 2014/15. ГОД.  

 

1. РЕПУБЛИЧКО ПРИЗНАЊЕ ДОБРИЦИ СИНЂЕЛИЋУ, 

ДИРЕКТОРУ ОШ „СВЕТИ САВА“ У ВРЧИНУ 

ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПРИНОС У РАЗВОЈУ И УНАПРЕЂЕЊУ ОБРАЗОВАЊА 

И НЕГОВАЊУ  КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ 

 

Наша школа је ХРАМ знања и културе и заиста се поносимо када рад, труд и 

несебично залагање буду препознати и награђени. 

Свечаност поводом доделе годишње награде – Републичког признања Добрици 

Синђелићу, директору ОШ „Свети Сава“ у Врчину, одржана је 10.06.2015. год. у свечаној 

сали наше школе. Свечаност је отворена речима, у нашој школи често цитираног, 

Патријарха Српског Павла: ...„Нико нас пре рођења, знамо то, није питао хоћемо ли се 

родити у овом или оном народу, од ових или оних родитеља, у овом или оном духовном 

амбијенту. Ми за све то нити имамо заслуге  нити кривице. Но, да ли ћемо живети и 

поступати као људи или као нељуди, то, верујте, зависи од нас“ ... „На нама је да учинимо 

оно што можемо,  не чекајући шта ће да ураде други“ .... 

Награду је уручио Горан Лазовић, директор „СрбоАрт“-а а програм су употпунили 

ученици наше школе. 
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2. ДОБРИЦА СИНЂЕЛИЋ, ДИРЕКТОР ОШ „СВЕТИ САВА“ У ВРЧИНУ 

И НАТАЛИЈА КОЦЕВ, ПРЕДСЕДНИЦА СРПСКОГ ОДЕЉЕЊА 

МЕЂУНАРОДНОГ ФОНДА ЈЕДИНСТВА ПРАВОСЛАВНИХ НАРОДА 

ПОТПИСИВАЊЕМ ПРОТОКОЛА ОЗВАНИЧИЛИ ДОГОВОР О САРАДЊИ 

 

Међународна сарадња наше школе успостављена са релавантним институцијама  

дијаспоре проширена је и подигнута на виши ниво потписивањем још једног Протокола о 

сарадњи. 

Нашу школу 12.12.2014. год. посетила је Наталија Коцев, председница Српског 

одељења Међународног фонда јединства православних народа. Овом приликом потписан 

је и Протокол о сарадњи.  Српски народ и држава, кроз читаву своју историју, гајили су 

традиционално добре односе са руским народом и државом. Везе наших народа 

успостављене су на верском, културном и политичком плану. Веома смо почаствовани 

овом посетом  и драго нам је што имамо прилику да учествујемо у јачању и 

продубљивању  пријатељских односа православних народа. 

У наредном периоду предузимаће се низ различитих активности сарадње са циљем 

јачања веза међу православним народима, васпитања млађих генерација у духу 

православља, неговања и развијања културе и обичаја српског и других православних 

народа, развијања и продубљивања духовности савременог наставника и ученика. 
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3. ВОКАЛНА ЕТНО ГРУПА НАШЕ ШКОЛЕ НАСТУПИЛА НА 

„ДАНИМА СРПСКЕ КУЛТУРЕ“ 

У МАЂАРСКОЈ У СЕГЕДИНУ И У ГРАДИЋУ ДЕСКА 

 

Вокална група наше школе основана је 2011. год. у оквиру секције за традиционално 

народно певање. 

Међународна сарадња наше школе са релевантним институцијама дијаспоре обогаћена 

је наступом на још једној манифестацији – 15.11.2014. год. вокална етно група наше 

школе наступала је на „Данима српске културе у сегедину“ у Мађарској. У питању је 

учешће на духовном концерту, у српској православној цркви у Дески и  наступ на 

Банатском сабору у месном  Дому културе где су се представили музичари из Мађарске, 

Румуније и Србије. Ова манифестација одржава у организацији Самоуправе Срба у 

Мађарској,  КУД-а „Банат“, Српске редакције Мађарског радија (Печуј) и Културног и 

документационог центра Срба у Мађарској. 

Најтоплије захваљујемо јереју Светомиру Миличићу и свим домаћинима на позиву и  

указаном поверењу да учествујемо на овој манифестацији и тиме допринесемо 

промовисању српских традиционалних културних вредности. 

Захвалност дугујемо директору наше школе Добрици Синђелићу  на  неизмерној 

подршци на свим нашим наступима, затим Арсенију Бугарском, иницијатору и 

организатору наших учешћа на међународним манифестацијама и пратиоцу на овом 

путовању, проф. музичке културе Катарини Фаркаш. 

Чланице етно певачке групе су: Мирјана Ђорђевић, Лидија Божиновић, Теона 

Лазаревић, Анастасија Кангрга-Микулић, Наталија Фаркаш, Невена Теофиловић и 

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

етномузикологије која у нашој школи ради од 2011. год.  као проф. музичке културе . 
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4. МОНОДРАМА „ЧУЈТЕ СРБИ!“ ПО ТЕКСТУ АРЧИБАЛДА РАЈСА, 

У ИЗВОЂЕЊУ ЉУБИВОЈА ТАДИЋА,  

ПРВАКА ДРАМЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У БЕОГРАДУ 

 

Наша  школа имала је велику част и задовољство да угости глумца Љубивоја Тадића, 

првака драме Народног позоришта у Београду, који је извео монодраму „Чујте Срби“,  по 

истоименом тексту Арчибалда Рајса. Монодрама је одиграна у свечаној сали наше школе, 

10.12.2014. год. 

Наша школа је увек била и остала центар свих збивања у селу. Школа је покретач 

културно образовних  активности  и  активно учествује  манифестацијама везаним за 

место и околину. Овим гостовањем  проширују се  интересовања и видици, а култура 

запослених и мештана се негује и подиже на виши ниво. Представа је била намењена 

родитељима ученика и свим осталим заинтересованим мештанима Врчина. Веома нас 

радује чињеница да је одзив публике био велики, што нам даје наду да ће се и  у 

будућности одазивати оваквим позивима за присуствовање културно-уметничким 

манифестацијама наше школе. 

Жеља нам је да ова представа буде прва у низу које ће у школи бити одигране за 

наше суграђање. 
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5. НАСТАВА КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

Упоредо са продубљивањем размене са Кином у политичкој, економској и културној 

области у Србији се већ годинама учи кинески језик. Програм је обухватао ученике  

средњих школа, а са све већом заинтересованошћу и растом ентузијазма за учење 

кинеског језика проширен је на ученике основних школа. 

Наша школа се труди да својим ученицима увек понуди нове, актуелне садржаје, те 

смо и овога пута, великим ангажовањем, и успостављајући сарадњу са Амбасадом НР 

Кине успели да организујемо бесплатан курс кинеског језика за ученике наше школе. 

Од 19.05.2015. год. настава је реализована за ученике од 1. до 8. разреда. Часове је 

држала професорка Чанг Феи, а први часови су протекли на обострано задовољство и  

одушевљење. Ученицима су представљени традиција и  култура Кине, главни град Пекинг 

као и многобројни традиционални украси и занимљивости. Са наставом кинеског језика у 

нашој школи наставиће се и у наредним школским годинама. 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

6. СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА У ШК. 2014/15. ГОД. 

 

Свечани пријем ученика 1. разреда одржан је 01.09.2014. год. у свечаној сали наше 

школе с почетком у 1800 часова. Пријему су присуствовали многобројни наставници 

школе, директор школе Добрица Синђелић, испред Градске општине Гроцка Живадин 

Митрић и представници Општинског већа. Културно-уметнички програм припремила је 

драмско-рецитаторска секција од 1. до 4. разреда, као и чланови библиотекарске секције.  

Учитељи 1. разреда у шк. 2014/15. год. су: 

1/1 – Љиљана Кнежевић 

1/2 – Радица Костадиновић 

1/3 – Слађана Вагић 

 

 
 

7. „МОЈ ПРВИ ШКОЛСКИ ЦРТЕЖ“ 

 

Прво ликовно стваралаштво наших најмлађих ученика реализовано је почетком 

школске године у одељењима 1. разреда. Ученици су испољавали своју креативност, а 

панои су заблистали најшаренијим и најлепшим цртежима. Тема је била слободна, па се 

тако могло видети мноштво различитих цртежа – дечја игралишта, роботи, лутке, 

аутомобили, слаткиши, природа, породица, животиње, планете, итд. 
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8. ВОКАЛНА ЕТНО ГРУПА НАШЕ ШКОЛЕ 

ПРЕДСТАВИЛА ПЛАНИРАНЕ НАСТУПЕ ЗА ПОЧЕТАК  

НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

 

09.09.2014. год. вокална етно група наше школе са својом наставницом Милом Ђачић, 

проф. музичке културе гостовала је на телевизији Студио Б, где је вокална група најавила 

своје предстојеће наступе. 

Основни циљ рада вокалне етно групе је упознавање и рад на очувању српске 

националне и  културне баштине, едукација младих,  јавно представљање и стицање нових 

искустава како би управо млади људи постали најбољи представници правих 

традиционалних вредности. 

 

   
 

9. ЕКО АВАНТУРА 4/2 ОДЕЉЕЊА 

 

Ученици 4/2 одељења започели су једну еко авантуру правих чувара природе са жељом 

да скрену пажњу деци и становницима Врчина на загађења у нашем месту. Дизајнирали су 

еко мајце, чарапе, папуче и на њима записали своје еколошке поруке. У оквиру одељења 

направили су модну ревију. Изложба је постављена 15.09.2014. год. Ученици 4/2 и њихова 

учитељица Гордана Апостоловић се надају да ће ова акција допринети здравијој и чистијој 

животној средини. 
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10. ИНИЦИЈАЛНО ТЕСТИРАЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у оквиру пројекта „Примена 

стандарда квалитета и развој инструмената за вредновање квалитета рада школа“ 

припремио је иницијалне тестове знања из математике за ученике 4, 6. и 8. разреда, који 

обухватају наставне садржаје  математике из претходног разреда. 

Тестирање за све ученике je трајало 90 минута. 

 10.09.2014. год. тест за ученике 8. разреда 

 11.09.2014. год. тест за ученике 6. rазреда 

 12.09.2014. год. тест за ученике 4. разреда 

Дежурни наставници били су одељењске старешине 4, 6. и 8. разреда. Комисија за 

прегледање: Радица Костадиновић, Мирјана Јашић, Јелена Козлина, Јасмина Крантић, 

Бојана Стевановић, Сања Соколов, Горица Милошевић, Јелена Миливојевић. Тим за 

реализацију: Илинка Маринковић, Михајло Антић, Мирјана Терзић, Снежана Теофиловић, 

Данијела Николић и Мирјана Јашић. 

 

11. НАСТУП ЕТНО ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ  НАШЕ ШКОЛЕ 

НА МЕЂУНАРОДНОЈ  МАНИФЕСТАЦИЈИ „ТРАГОМ ДОСИТЕЈА“ 

У СРПСКОМ СЕМАРТОНУ, РУМУНИЈА 

 

На позив  Савеза Срба у Румунији МО Српски Семартон и КУД-а „Круна“ имали смо 

част да учествујемо на међународној манифестацији „Трагом Доситеја“. Певачка група 

наше школе  наступила је на једној од четири локације на којима се ова манифестација 

одржава, у Српском Семартону 13.09.2014. год.  Међународна сарадња наше школе са 

релевантним институцијама српске мањине у Румунији започета је 2010. год. и успешно 

се реализује сваке године. 

Захваљујемо се председнику Савеза Срба у Румунији, господину Огњану Крстићу, 

потпредседнику МО Српски Семартон, господину Предрагу Мирјанићу, госпођи Весни 

Струца-Чолаковић, уметничком руководиоцу КУД-а „Круна“. 
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12. НАСТУП ЕТНО ГРУПЕ НАШЕ ШКОЛЕ У ТЕМИШВАРУ 

 

13. и 14.09.2014. год. чланови етно групе наше школе са својом проф. музичке културе, 

Милом Ђачић, вероучитељем Душаном Петровићем и директором наше школе, Добрицом 

Синђелићем боравили су у Темишвару у Румунији где су наступали. 

 

13. УГЛЕДНИ ЧАС У ОДЕЉЕЊУ 4/2 

 

15.09.2014. год. реализован је угледни час из природе и друштва „Београд – главни 

град“ у 4/2 одељењу, наставник Гордана Апостоловић. 

Ученици 4/2 су у групама информисали о спорту у Београду, зоолошком врту, 

музејима, позориштима, познатим песмама о нашем главном граду. У занимљиву шетњу 

Београдом повели су и наставнике: Драгану Гајић, Марију Васић, и педагога Михајла 

Антића. 

 

   
 

14. ПОСЕТА ИЗЛОЖБИ „ЦЕРН У СРБИЈИ“ 

 

Дана 17.09.2014. год. у Београду одржана је друга изложба Церн-а у Србији. На 

изложбу је вођена група од 15 ученика наше школе 6, 7. и 8. разреда  у пратњи проф. 

физике Златане Ђорђевић и проф. техничко и информатичког образовања Зорана 

Стојадиновића. У оквиру изложбе је организован и богат пратећи програм у виду 

предавања и демонстрација огледа из физике. Србија је поносна на сарадњу са Церн-ом 

(највећом организацијом за нуклеарна истраживања) и ради на општем проширењу 

образовања и интересовања данашње омладине. 
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15. НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 

 

26.09.2014. год. у Београду одржана је Ноћ истраживача на следећим локацијама: РК 

Нама, Трг републике, дуж целе Кнез Михаилове улице, Француски институт, Педагошки 

музеј, Студентски парк, двориште Ректората Универзитета у Београду, глерија Фресака. 

Седамнаесторо ученика 6, 7. и 8. разреда наше школе са наставницама Златаном 

Ђорђевић, Јеленом Вукчевић и Милицом Максимовић је присуствовало тој 

манифестацији. Деца су уживала у демонстрационим огледима и активно учествовала у 

њима. Од ћелије, преко биохемијских процеса заљубљивања, електрицитета, хемијског 

кулинарства, заљубљивања у науку, математичких принципа, еволутивних токова ... деца 

су уживала у чарима науке. 

 

       
 

16. ПРЕДСТАВА ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ „ЉУБАВ“ 

 

Вођени мишљу Душка Радовића да „Ко уме да воли, не би требало ништа друго да 

ради“, чланови драмске радионице наше школе припремили су и извели представу 

„Љубав“. Нова представа премијерно је изведена 01.10.2014. год. у свечаној сали наше 

школе за ученике од 1. до 4. разреда. За режију и сценографију била је задужена глумица 

„ПАН Театра“ Тијана Јанковић, драмски педагози били су  Тијана Јанковић и координатор 

драмске радионице у школи, Бојана Стевановић, а за костиме су се побринули чланови 

радионице. Представа приказује различите врсте љубави: родитељску, супружничку, 

сестринску, другарску, љубав према животињама, итд. 

 

   
 



18 

 

17. ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА  ЦРВЕНОГ КРСТА 

 

Ученици 4. разреда наше школе учествовали су као волонтери Црвеног крста у 

хуманитарној акцији сакупљања новчаних прилога. Добро организовани, уз помоћ својих 

наставника: Вере Крантић, Гордане Апостоловић, Драгане Гајић и Драгана Кузмановића – 

спровели су акцију 02.10. и 03.10.2014. год. у близини матичне школе и школе у Доњој 

Мали. Сакупљена средства предата су Црвеном крсту Гроцке. Ученици 4. разреда сваке 

године учествују на такмичењу у знању о Црвеном крсту и освоје запажене разултате. 

Тако је било и овог пута када је учитељица Радица Костадиновић повела ученике који су 

на такмичењу освојили 2. место на општинском нивоу. 

 

  
 

18. МЕДВЕДНИК - ИЗЛОЖБА ГЉИВА 

 

Сваке године општина Ваљево традиционално одржава изложбу гљива на Ваљевским 

планинама. 04.10.2014. год. повели смо групу ученика наше школе. Ученици су на лицу 

места упознали многе гљиве као и специјалитете домаћих производа као и домаће 

радиности. 
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19. „РАДОСТ ЕВРОПЕ“ 

 

Круна манифестације „Радост Европе“ сваке године 5. октобра на Међународни дан 

детета је свечани концерт у центру „Сава“ у Београду. Концерт је одржан 05.10.2014. год. 

у организацији Дечјег културног центра Београд и под покровитељством Градске управе 

Града Београда. Представила су се деца свих земаља Европе. Ученици наше школе, у 

пратњи својих родитеља и учитељице Бојане Стевановић, присуствовали су концерту и 

уживали у приказу дечјег стваралаштва кроз музику и плес. 

 

       
 

20. ДЕЧЈА НЕДЕЉА У НАШОЈ ШКОЛИ 

„Свако дете срећног лица чува једна породица“ 

 

У складу са релевантним националним документима и позитивним  прописима Дечја 

недеља посвећује посебну пажњу оснаживању породице и подстицању климе за 

остваривања права сваког детета да одраста у породичном окружењу. Зато се и 

програмске активности одвијају 2014. год. под слоганом „Свако дете срећног лица чува 

једна породица“.  

Програм активности у нашој школи 

Понедељак, 06.10.2014. 

* Упознавање ученика са програмом Дечје недеље 

* Хуманитарна акција Друг – другу 

Уторак, 07.10.2014. 

*Драмско-рецитаторска секција од 1. до 4. разреда - „Да Вам се представимо“ 

Среда, 08.10.2014. 

* Јесењи крос – Ко ће брже? 

* Предшколци у продуженом боравку 

Четвртак, 09.10.2014. 

* Ликовна радионица у дворишту школе „Моја породица – моја снага“ 

* Ревија стваралаштва деце и младих Београда – центар „Сава“ 

Петак, 10.10.2014. 

* Радионица за родитеље и ученике „Свако дете срећног лица чува једна породица“ 

* Чаробни свет науке представљају професори хемије и физике  
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* Хуманитарна акција – „Дан хуманости и љубави“ 

* Удружење „Јелек“ – Социјална заштита за самохране родитеље 

Реализатори Програма Дечје недеље били су: учитељи и професори биологије, хемије и 

физике. 

 

21. УПОЗНАВАЊЕ УЧЕНИКА СА ПРОГРАМОМ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 

 

У низу успешних и креативних активности планираних и реализзованих у оквиру 

Дечје недеље, а у склопу упознавања с програмом, издвојили смо и пано који су урадили 

ученици 1/1 одељења у жељи да допринесу скретању пажње на права детета. 

 

  
 

22. ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА „ДРУГ – ДРУГУ“ 

 

Сваке године наши ученици поводом овог дана прикупе мноштво књига и школског 

прибора које уруче другарима нашег материјалног статуса. Тако је било и 06.10.2014. год. 

када су се ученици радовали поклонима од својих другара. 

 

23. ПРЕДСТАВА ЗА ПРВАКЕ – „ДА ВАМ СЕ ПРЕДСТАВИМО“ 

 

У оквиру Дечје недеље, 07.10.2014. год. у свечаној сали наше школе одржана је 

представа за ученике 1. разреда. Била је ово прва представа којој су присуствовали 

најмлађи ученици у оквиру школе, а коју је за њих припремила драмско-рецитаторска 

секција од 1. до 4. разреда. 

 

   



21 

 

24. ЈЕСЕЊИ КРОС 

 

У оквиру Дечје недеље, 08.10.2014. год. на терену ФК „Врчин“ одржан је Јесењи крос. 

Ученици су се такмичили у трчању. Одељењске старешине ученика од 1. до 4. разреда 

повеле су своје ученике путем здравља, игре и дружења. 

Остварени резултати: 

Први разред: 

Девојчице 

1.место – Кнежевић Јована 1/3 

2.место – Ђорђевић Јована 1/3 

3.место – Јеремић Лена 1/3 и Јанковић 

Лена 1/2 

Дечаци 

1.место – Петровић Вук 1/3 

2.место – Анђелковић Лазар 1/3 

3.место – Хајризи Бајрам 1/1 

Други разред 

Девојчице 

1.место – Старчевић Марија 2/4 

2.место – Чича Ива 2/3 

3.место – Николић Теодора 2/3 

Дечаци 

1.место – Теофиловић Огњен 2/1 

2.место – Вулета Максим 2/1 

3.место – Теофиловић Милан 2/2 

Трећи разред 

Девојчице 

1.место – Николић Марта 3/2 

2.место – Апостоловић Јана 3/2 

3.место – Маринковић Сара 3/3 

Дечаци 

1.место – Стекић Никола 3/3 

2.место – Хајризи Беким 3/2 

3.место – Сарић Филип 3/2 

Четврти разред 

Девојчице 

1.место – Стевановић Хелена 4/4 

2.место – Комненовић Анита 4/3 

3.место – Теофиловић Дејана 4/3 

Дечаци 

1.место – Бабић Лука 4/2 

2.место – Стекић Стефан 4/3 и 

Кнежевић Лазар 4/1 

3.место – Вујућ Предраг 4/4 

 

 
 

25. ПРЕДШКОЛЦИ  У  НАШОЈ  ШКОЛИ 

 

Учитељи који раде у продуженом боравку наше школе Милан Сантрач и Милена 

Апостоловић, васпитачица ПУ „Лане“ Гордана Живановић, и школска библиотекарка 

Снежана Теофиловић, 08.10.2014. год. организовали су заједнички сусрет у просторијама 
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наше школе. Предшколци су обишли школу, видели како се одвија ђачки живот и кроз 

игру у просторијама продуженог боравка провели време цртајући и дружећи се. Дружење 

је организовано са циљем да се кроз заједничке активности деце из вртића и из школе, 

изграде чвршћи мостови међу њима и олакша прелазак из једне средине у другу.  

 

   
 

26. ЛИКОВНА  РАДИОНИЦА   „МОЈА ПОРОДИЦА – МОЈА СНАГА“ 

 

У оквиру ликовне секције ученици од 1. до 4. разреда учествовали су у ликовној 

радионици „Моја породица – моја снага“ која је организована у току Дечје недеље 

09.10.2014. год. Ученици су на дату тему цртали у дворишту школе кредама у боји. 

 

        
 

27. 19. РЕВИЈА СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И МЛАДИХ БЕОГРАДА 

 

У оквиру  манифестација током Дечије недеље, на позив организације Пријатељи  деце 

Новог Београда на 19. Ревији стваралаштва деце и младих Београда  09.10.2014.год.  у 

великом фоајеу центра „Сава“ наша школа представила се изложбом црно-белих 

фотографија „Упознај моју школу, упознај моје место“. Аутори поставке били су: Марина 

Митрић, проф. ликовне културе и Снежана Теофиловић, школски библиотекар, као и 

чланови ликовне и библиотекарске секције. Били смо у могућности да представимо Power 

Point презентацију школе и школских активности, као и школски часопис. 

Наша школа се представила и у ревијалном делу програма наступом етно певачке 

групе. Захваљујемо се г-ђи Сузани Поњавић на позиву за учешће и директору наше школе 

Добрици Синђелићу на константној подршци у припреми и реализацији учешћа на овој 

манифестацији. 
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28. РАДИОНИЦА ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ 

 

Поселдњег дана обележавања Дечје недеље, 10.10.2014. год. одржана је ликовна 

радионица за ученике и њихове родитеље. Мотив је био да се искаже повезаност деце и 

родитеља и да се и у оквиру школе учврсти њихова веза. Преносимо фотографијама само 

део овог стваралаштва испуњеног љубављу. 

 

   
 

29. ЧАРОБНИ СВЕТ НАУКЕ 

 

10.10.2014. год. у оквиру Дечје недеље, остварена је сарадња наставника разредне и 

предметне наставе у циљу упознавања ученика с предметном наставом и наставницима. 

На огледима из физике, хемије и биологије, захваљујући наставницама Златани Ђорђевић, 

Милици Максимовић и Јелени Вукчевић, код ученика млађег школског узраста пробуђено 

интересовање за науку. Ученици су били очарани огледима – ћелијско дисање, 

атмосферски притисак, издвајање гаса у детерџенту, итд. 
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30. ДАН ХУМАНОСТИ И ЉУБАВИ 

 

Последњи дан Дечје недеље, 10.10.2014. год. ученици 2/2,  2/3  и 3/2 су провели у знаку 

хуманости и љубави. Сви ученици тих одељења су били обучени у црвено, зато што је 

црвена боја љубави. Осим подељене љубави били су и хумани јер су друговима из 2/3 и 

3/2  који живе у породицама са осморо  и чак десеторо деце поклонили школски прибор у 

оквиру хуманитарне акције „ Деца-деци“. 

 

   
 

31. УДРУЖЕЊЕ „ЈЕЛЕК“ – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  

ЗА САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ 

 

10.10.2014. год. у оквиру Дечје недеље одржана је презентација и предавање удружења 

„Јелек“ у оквиру којег је пружена подршка самохраним родитељима и подстицај за бољи 

живот и позитивно социјално окружење. 

 

32. ЛИКОВНИ КОНКУРС ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 

 

Ликовна секција је  организовала ликовни конкурс за ученике од 1. до 4. разреда наше 

школе под мотом „Свако дете срећног лица чува једна породица“. Велики број ученика 

наше школе се одазвао на овај конкурс. Из мноштва креативних радова кроз које су 

ученици визуелним путем приказали своју насмејану и срећну породицу трочлана 

комисија у саставу: Вера Крантић, Гордана Апостоловић и Јелена Козлина издвојила је 

следеће радове: 

1. место и награду  освојили су: Лена Јеремић 1/3, Чича Ива 2/3, Анђелковић Христина 

3/3, Вујић Ива 4/2. 

2.место  и похвалу освојили су: Маринковић Вања 1/3, Вулета Максим 2/1, Митровић 

Стефан 2/2, Ђорђевић Милица 3/2, Николић Валентина 4/1, Стошић Хелена 4/2, 

Станисављевић Анђела 4/1, Чича Тамара 4/1. 

Посебну похвалу добила је ученица Марина Јовановић 4/2 која наставу прати по ИОП-у.
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33. ПОСЕТА БИОСКОПУ 

 

Ученици од 5. до 8. разреда 10.10.2014. год. посетили су Дом синдиката у Београду и 

том приликом гледали филм „Повратак у Оз“. 

 

34. ЕТНО ГРУПА НАШЕ ШКОЛЕ НА ПРОСЛАВИ ДАНА ШКОЛЕ У ВИНЧИ 

 

12.10.2014. год. воклана етно група наше школе увеличала је прославу Дана школе  у 

Винчи. Представиле су се са три традиционалне народне песме: „Синоћ сјала једна звезда 

мала“, „Оро се вије крај манастира“ и „Во наше село малово“. 

 

   
 

35. ЕТНО ГРУПА НАШЕ ШКОЛЕ НА ПРОСЛАВИ ДАНА ШКОЛЕ У УМЧАРИМА 

 

12.10.2014. год. воклана етно група наше школе увеличала је прославу Дана школе  и у 

Умчарима. Била нам је част и задовољство да допринесемо позитивној атмосфери на овим 

прославама. 
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36. ДРАМСКА РАДИОНИЦА НАШЕ ШКОЛЕ У „ПАН ТЕАТРУ“ 

 

Чланови Драмске радионице наше школе наступали су 12.10.2014. год. у позоришту 

„Пан Театар“ у Београду. Изведена је најновија представа у припреми радионице – 

„Љубав“. Тематика представе позива на пружање љубави, међусобно разумевање и 

складне односе. Сарадња са „Пан Театром“ траје дуги низ година, а наступ наших ученика 

на сцени тог позоришта је подстрек и шанса више у освајњу уметничког света. У публици 

су их пратили и полазници радионице, ученици беогадских школа, чиме је остварена 

размена глумачких искустава међу ученицима. 

 

   
 

37. ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС „ВРЧИН, МОЈ ЗАВИЧАЈ“ 

 

Наша школа је 14.10.2014. расписала литерарни конкурс за ученике од 1. до 8. разреда. 

Одзив ученика био је велики, па је додељен и велики број награда. Kомисију су чинили 

Марија Старчевић, Јелена Лепен, Јелена Козлина и Снежана Теофиловић. 

Награђани ученици од 1. до 4. разеда: 

Марија Маринковић 4/2 – 1. место 

Михаило Старчевић 4/4 и Илија Радовановић 3/3 – 2. место 

Хелена Стевановић 4/4 и Анастасија Маринквоић 3/3 – 3. место 

Похваљени ученици: Максим Вулета 2/1, Биљана Стевановић 2/2, Марија Крантић 3/2, 

Страхиња Вујућ 3/3, Никола Кнежевић 3/3, Елена Митрић 3/3, Христина Анђелковић 3/3, 

Даница Вујућ 3/3, Лука Вагић 4/2, Андрија Узелац 4/4, Стеван Николић 4/4, Милош 

Харангозо 4/4, Горан Видић 4/4. 

Награђени ученици од 5. до 8. разреда: 

Емилија Крантић 7/1 – 1. место 

Магдалена Николић 8/2 и Дуња Милановић 7/2 – 2. место 

Јоко Бугарски 5/3 и Тијана Копривица 5/3 – 3. место 

Похваљени ученици: Лени Вулета 5/3, Милица Миланковић 5/1, Петар Димитријевић 5/3, 

Јована Теофиловић 8/1, Маја Јелачић 8/3. 
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38. ТЕМАТСКИ ДАН – 16.10. ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ 

 

Тематски дан у нашој школи био је посвећен Дану здраве хране – 16.10.2014. год. и 

обухватао је 5 школских часова. Ове године одвијао се под слоганом „Хранимо се здраво 

да растемо право“. Учитељице 2. разреда, Мирјана Јашић и Јелена Козлина, су у оквиру 

међуодељењске сарадње припремиле и реализовале часове применивши модел 

интегративне наставе. На крају тематског дана приказана је изложба ученичких радова. 

Дан је завршен јасном поруком - „Здрава храна за децу без мана“. 

 

   
 

39. ПРВИ ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ 

 

Шумарски вишебој сваке године организује газдинство „Србија Шуме – Авала“. Ове 

године одржан је 16.10.2014. год. на Авали на Шупљој стени. Учествовале су две екипе 

наше школе, укупно осам ученика. Дисциплине у којима су се такмичили ученици биле 

су: прелажење преко различитих препрека, карике на марике, скакање у џаковима, 

круњење кукуруза, тестерисање пањева, закуцавање ексера у пањ, итд. Ученици су 

остварили пласман за школу. 

 

   
 

40. УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

 

Кроз демонстрацију личних фотографија, интерактивну игру и активно учење, 

ученици 5/3 разреда су 17.10.2014. год. на угледном часу Das bin ich показали своју 

савладаност немачког језика од почетка школске године. Проф. немачког језика, 

Александра Гајачки, упознала ученике с техникама иновативне методе - Power Teaching/ 

Whole Brain Teaching, коју ове године спроводи у својој настави како би унапредила 

процес подучавања.  
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41. ДРУГИ ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ 

 

Друго надметање у Шумарском вишебоју организовано је на планини Космај 

22.10.2014. год. Поред надметања  ученици су садржајно провели дан у шуми, посматрали 

су флору и фауну и обишли Споменик борцима погинулих у Другом светском рату на 

Космају. 

 

       
 

42. ПОСЕТА ОДБОЈКАШКОМ КЛУБУ „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ 

 

23.10.2014. год. ученици наше школе посетили су одбојкашки клуб „Железничар“ из 

Београда. Клуб је део Спортског друштва Железничар и основан је 1948., а тренутно се 

такмичи у Првој лиги Србије. У посети ученици су имали прилику да присуствују 

тренингу. Урадили су интервију са тренером клуба Дамиром Стојчићем, који је већ  два 

пута проглашен за најбољег тренера млађих категорија. 
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43. ШКОЛА ОРИЈЕНТИРИНГА 

 

Наша школа у сарадњи са планинарским друштво „Победа“ организовала је бесплатну 

школу оријентације под покровитељтвом Министарства за спорт и омладину. Теоретски 

часови спроводили су се у Мачванској улици бр. 8, док се практичан део школе одвијао на 

различитим локацијама: Хајд парк, Ада Циганлија и Калемегдан. Ученици су се по први 

пут сусрели са Оријентирингом где су савлађивали технику читања карата, кретање на 

непознатом простору као и коришћење компаса. 

 

   
 

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

 

Ученици од 1. до 4. разреда посетили су 24.10.2014. год. позориште  „Пан Театар“  у 

Београду. Гледали су представу „Пепељуга“. Посета позоришту планирана је Школским 

програмом и Годишњим планом рада школе и представља рад на оставиравању 

постављених циљева – неговање позитивних социјалних односа међу ученицима, 

развијање љубави према драмској уметности, развијање критичког става према естетским 

вредностима, развијање маште и креативности, итд. 

 

   
 

45. САЈАМ КЊИГА 

 

Слоган 59. Међународног београдског сајма књига - „Време је за књигу“ 

недвосмислено је говорио да је свако време право време за књигу и универзалне 

вредности. Сајам је одржан од 26.10. до 02.11.2014. год. Почасни гост била је Народна 

Република Кина. Поред Кине, учествовали су и издавачи из: Француске, Босне и 
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Херцеговине, Македоније, Ирана, Црне Горе, Јапана, Белорусије, Грчке, Хрватске, Велике 

Британије, Холандије, Русије, Аустрије, Шпаније, Немачке, Анголе и Индије. 

На сајам књига ученике од 5. до 8. разреда водиле су проф. српског језика и 

књижевности Марија Старчевић и библиотекарка Снежана Теофиловић. Ученици су били 

учесници радионица које је одржала Биљана Лајовић у оквиру пројеката које подржава 

Министарство за спорт и омладину. 

 

   
 

46. ПРОСЛАВА ОПШТИНСКЕ СЛАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА 

 

Општинска слава Света Петка, која је уједно и Дан ГО Гроцка, прослављени су 

27.10.2014. год. у великој општинској сали. У културно-уметничком програму учествовала 

је и вокална етно група наше школе.  

 

   
 

47. НАЈБОЉИ НА ОПШТИНИ – 12 МЕДАЉА У ТРЧАЊУ 

 

Савез за школски спорт општине Гроцка организовао је 28.10.2014. год. Уличну трку. 

Од 19 ученика од 1. до 8. разреда наше школе, колико је учествовало у трци, 12 ученика је 

освојило медаље, тј. једно од прва три места. 
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Први разред: 

Дечаци 

1.место – Петровић Вук 1/3 

2.место – Петар Ђорић 1/3 

Други разред 

Девојчице 

2.место – Чича Ива 2/3 

3.место – Старчевић Марија 2/4 

Дечаци 

2.место – Теофиловић Огњен 2/1 

 

 

 

Трећи разред 

Девојчице 

1.место – Маринковић Сара 3/3 

2.место – Николић Марта 3/2 

Дечаци 

1.место – Стекић Никола 3/3 

3.место – Сарић Филип 3/2 

Четврти разред 

Девојчице 

2.место – Стевановић Хелена 4/4 

Дечаци 

1.место – Стекић Стефан 4/3 

3.место – Вујић Предраг 4/4 

 

 
 

48. GREEN FEST 2014. 

 

Грин фест је међународни фестивал зелене културе који обухвата велики број 

радионица, предавања, дебата и филмова на тему биодиверзитета, заштите животне 

средине и еколошке културе наших грађана. Ове године је одржан по 5. пут у Београду у 

већ познатом окружењу Дома омладине. Шест ученика наше школе са наставницом 

Јеленом Вукчевић и Снежаном Теофиловић су посетили фестивал. Ученици су 

учествовали у радионицама „Ухватимо снове“ где су правили хватаче снова од природних 

и рециклираних материјала уз предавање о начинима загађења природе, начину и брзини о  

ширењу загађења и како га сузбити. Друга радионица била је извор витамина, протеина и 

угљених хидрата. Након радионица ученици су погледали филм „Више од меда“ који се 

бави темом изумирања популације пчела. 
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49. РОДИТЕЉИ КАО ПРЕДАВАЧИ 

 

У васпитно-образовном раду неопходна је сарадња породице и школе. Родитељи 

ученика 4/2 одељења, на подстицај одељењског старешине Гордане Апостоловић, редовно 

се укључују у пројекте, различите едукативне радионице и као помоћ наставнику у раду. 

Укључили су се и као едукатори деце у областима у којима су професионалци. 

Наташа Апостоловић, васпитач вртића „Лане“, пренела је ученицима стечена знања из 

програма „Како деци олакшати учење“. На часовима одељењског старешине и физичког 

васпитања радили су вежбе којима се постиче боља концетрација, култивисање емоција и 

толеранције. 

Катарина Фаркаш, професор клавира, осмислила је музички комад с певањем и 

играњем „Новогодишња чаролија“. Ученици су уживали у певању, покрету и дружењу. 

 

   
 

50. ОРИЈЕНТИРИНГ – БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА 

 

Прва Београдска школска лига у оријентирингу одржана је 08.11.2014. год. на 

Кошутњаку, на факултету „Спорта и Физичког васпитања“. Такмичење је организовао 

Оријентиринг савез Београда. Учествовало је 16 ученика наше школе, а запажене 

резултате осварили су: 

Појединачан пласман: 

Урош Андрић 8/3 – 2. место 

Филип Коларић 6/1 – 6. место 

Екипни пласман: 

Стефан Мијатовић 5/3 и Стефан Јовановић 5/3 – 6. место 
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Ђурђе Васић 8/2 и Алекса Живковић 8/1 – 1. место 

Никола Апостоловић 8/1 и Јован Вујић 7/2 – 8. место 

Анђела Кочовић 8/2 и  Тијана Грујић 8/2 – 3. место 

Ана Тасић 7/1 и Валентина Рајић 7/3 – 4. место 

 

   
 

51. РАДИЈСКА СЕКЦИЈА НАШЕ ШКОЛЕ 

 

Протекле школске године у нашој школи пуштен је у рад комуникациони систем са 

озвучењем у свим учионицама. Школа је  добила модеран и савремен начин комуникације. 

Директор школе Добрица Синђелић,  подржао је  ученике, помогао  да ова идеја заживи  и 

добије на  значају. Проф. српског језика Марија Старчевић, била   је главни и одговорни  

уредник секције у шк. 2013/14. год. Уредник у шк. 2014/15. год.  Била је проф. српског 

језика Јелена Лепен. Сваког  петка, за време великог одмора, школска емисија ишла је 

уживо у програм, на разгласу. Емисије  су се базирале на школским, спортским, 

ваншколским активностима ученика, а постојала је и рубрика  забавног карактера. На 

крају је емитован краћи музички програм  по жељи ученика који реализују  емисију.  

Захваљујући  великим напорима  директора школе Добрице Синђелића, да омогући 

овај савремени систем  разгласа, ученици су у могућности да се упознају са новинарком  

професијом на јединствен начин. 
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52. ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ „ЗАВИЧАЈНИ СОКАК“ У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

Изложбом „Завичајни сокак“ спојили смо богато културно-историјско наслеђе  Врчина 

и врчинске школе, а у простору потпуно реновиране, савремене школе каква је она данас. 

Свечаност поводом отварања изложбе одржана је 14.11.2014. год. Добродошлицу 

посетиоцима пожелео је директор наше школе Добрица Синђелић, а изложбу је отворио 

члан Општинског већа ГО Гроцка, господин Живадин Митрић. Међу многобројним 

посетиоцима били су и чланови Савета родитеља, Школског одбора, Ученичког 

парламента, колектива наше школе и родитељи ученика. 

Аутори поставке биле су проф. ликовне културе Марина Митрић, проф. српског језика 

Марија Старчевић  и  проф. разредне наставе Слађана Вагић, а сарадници проф.српског 

језика Јелена Лепен, школска библиотекарка Снежана Теофиловић и проф. музичке 

културе Мила Ђачић. 

Програм су водиле Теодора Тимотић и Вања Теофиловић, наступила је и вокална етно 

група наше. Драмски скеч „Аутентична прича из Врчина“ извеле су Милица Теофиловић и 

Слађана Радовановић. 

Поводом отварања „Завичајног сокака“ наша школа је расписала и литерарни конкурс 

„Врчин, мој завичај“.  Првопласирана Емилија Крантић, ученица 7/1 разреда прочитала је 

свој рад и  награђена је књигом. 
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53. ПОСЕТА МУЗЕЈИМА 

 

Вишегодишња успешна сарадња наше школе са Центром за културу Гроцка 

настављена и у шк. 2014/15. год. Ученици 4. разреда су 19.11.2014. год. посетили 

београдске музеје: Музеј науке и технике, Галерију Природњачког музеја на 

Калемегдану са изложбом „Чаробни свет фосила“ и актуелним дино-парком, као и 

археолошко налазиште у Винчи. Ученике су пратили наставници разредне наставе 

Гордана Апостоловић и Драган Кузмановић,  а испред Центра за културу стручни 

водич била је Маја Дедић. 

 

   
 

54. У ЧАСТ ДУШАНУ РАДОВИЋУ 

 

У свечаној сали наше школе 19.11.2014. год. за ученике од 1. до 8. разреда одржана је 

представа „Био једном један Душко“ поводом 30 година од смрти Душана Радовића. 

Рецитације и игроказе о Душановом лику и делу представили су глумци Тијана Вучетић и  

Горан Лазовић. Програм су употпунили ученици наше школе рецитацијама Душкових 

песама, као и секретар школе, Илинка Маринковић, која је ученицима наменила стихове 

својих ауторских песама. 

 

   
 

55. МАПЕ УМА – „УЧИМО ДА УЧИМО“ 

 

Ученици 2/2 одељења током шк. 2014/15. год. су се обучавали да креирају и израђују 

мапе учења. Мапе представљају начин да се пуно информација стави на један папир. На 

часу активне наставе, који је био посвећен Вуку Караџићу, уз мало маште и креативности, 

и што више боја и слика настале су мапе везане за тему часа српског језика. Приказивање 

и обједињавање до сада свега наученог на тему Вук Караџић, било је веома успешно. 
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Мапе су све ученике подстакле на креативност, размишљање и дефинитивно представљају 

нов и занимљив начин учења. 

 

   
 

56. ПОСЕТА БИОСКОПУ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

 

Ученици од 1. до 4. разреда наше школе посетили су 28.11.2014. год. биоскоп 

„Академија 28“ у Београду. Том приликом гледали су пројекцију играног 

синхронизованог филма „Путовање на Божићну звезду“. Посета је планирана Годишњим 

планом рада школе, а реализована у пратњи директора школе, Добрице Синђелића, 

школског психолога, Мирјане Терзић, и одељењских старешина ученика од 1. до 4. 

разреда. Посета представља успешан покушај увођења ученика у праћење играних 

филмова за децу, будући да ученике треба припремити за критички одабир играних 

филмова у одраслом добу. 

 

57. ПОСЕТА ФИЗИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ 

 

На физичком факултету је отворена ,,НИС-ова лабораторија знања“. Лабораторија је 

опремљена у оквиру програма сарадње Нафтне индустрије Србије са универзитетима у 

Србији односно пројекта ,,Енергија знања“.Ученици наше школе у пратњи проф. физике 

Златане Ђорђевић 29.11.2014. год. у Београду посетили су ову лабораторију. Учествовали 

су у реализацији експерименталних вежби за ученике основних и средњих школа у оквиру 

пројекта: „Ђачка лабораторија енергије знања“. 
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58. ПОСЕТА БИОСКОПУ УЧЕНИКА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 

 

05.12.2014. год. ученици од 5. до 8. разреда посетили су Дом синдиката у Београду и 

гледали филм „Пингвини са Мадагаскара“. Посета је планирана Школским програмом и 

Годишњим планом рада школе. Представља рад на развијању естетских и културолошких 

навика ученика. 

 

59. ФЕСТИВАЛ НАУКЕ 

 

Највећи регионлни Фестивал науке традиционално 8. пут је одржан од 04. до 

07.12.2014. год. Фестивал се одржава са јасном сврхом да представи, објасни и промовише 

науку на начин подједнако близак и јасан свима. Због великог интересовања деце школа је 

оранизовала две групне посете Фестивалу. 04.12.2014. год. ученике 8. разреда на Фестивал 

водила је проф. физичког васпитања Александра Бојанић. Ученици су обишли Цептер 

Експо центар, Студенски културни центар и галерију Народне банке Србије. 

 

 
 

Истог дана друга група ученика посетила је Фестивал науке у пратњи директора школе 

Добрице Синђелић и наставница Златане Ђорђевић, Јелене Вукчевић и Милице 

Максимовић. Школа је ове године у сарадњи са Центром за културу обезбедила бесплатан 

превоз и улазнице за свих 47 ученика наше школе од 6. до 8. разрада. 
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60. 31. ЛИКОВНИ КОНКУРС „ ЖЕЛЕЗНИЦА  ОЧИМА  ДЕЦЕ  2014.“ 

 

Крајем децембра месеца 2014. год. ученици од 1. до 8. разреда наше школе у великој 

мери одазвали су се на конкурс и предали мноштво радова. Одабрани и награђени радови 

изложени су у Галерији Железничког музеја у Београду у фебруару 2015. године. 

 

61. ПРЕДАВАЊЕ О ЗДРАВОЈ ХРАНИ 

 

У циљу промовисања здраве хране и мотивисања ученика за исхрану у ђачкој кухињи, 

проф. хемије Милица Максимовић, одржала је у предавање ученицима од 1. до 4. разреда. 

Предавање је било интерактивно осмишљено, праћено мултимедијалном презентацијом и 

ученици су имали могућност да добију одговоре на своја многобројна питања о здравој 

исхрани. 

 

 
 

62. ЛИКОВНИ КОНКУРС НАШЕ ШКОЛЕ „ВРЧИН – МОЈ ЗАВИЧАЈ“  

ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

 

Ликовни конкурс расписан је као допуна литерарном конкурсу из октобра месеца 2014. 

год. Велики број ученика предао је радове, а комисија у саставу: Јелена Козлина, Снежана 

Теофиловић и Бојана Стевановић, одабрала је, наградила и похвалила најбоље. 

Награђени радови: 

Светлана Јеремић 4/1 и Ива Чича 2/3 – 1. место 

Ђорђе Теофиловић 4/2 и Рајић Вељко 4/2 – 2. место 

Зорица Крантић 4/1 и Ива Вујић 4/2 – 3. место 

Најоригиналнији рад: Алекса Васић 4/1 

Похваљени: 

Нина Компивица 2/3, Максим Вулета 2/1, Милош Синђелић 2/1, Теодора Николић 2/3, 

Марија Јашић 4/2, Дејана Јашић 4/2, Јелена Васић 4/1, Анђела Станисављевић 4/1, Марија 

Маринковић 4/2, Јана Стаменковић 4/2, Вељко Јашић 4/2, Валентина Николић 4/1, Вељко 

Јеремић 4/2, Лазар Стекић 4/1, Ђорђе Теофиловић и Лука Вагић 4/2 – рад у пару. 
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63. ПРОФЕСИОНАЛЦИ КАО ЕДУКАТОРИ 

 

12.12.2014. год. познати и дугогодишњи пчелар из Врчина, Кнежевић Живорад, на 

позив ученика 4/1 одељења и одељењског старешине, Вере Крантић, одржао је занимљиво 

предавање на тему „Како се добија мед“. Ово је још један корак ка повезивању школе и 

локалне заједнице, будући да наша школа и наставници улажу велике напоре да се та 

сарадња из године у годину унапређује. 

 

   
 

64. ЗИМСКЕ И НОВОГОДИШЊЕ ЧАРОЛИЈЕ 

 

Нова година за децу има нарочит значај. Време украшавања јелке, припремања  

поклона, слања честитки и ишчекивања Деда Мраза за децу представља неописиву 

чаролију. Ученици 2/3 одељења су 14.12.2014. год. кроз радионицу „Зимске и 

новогодишње чаролије“ заједно са родитељима веома креативно и конструктивно 

дочарали део те чаролије.  
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65. НАСТУП У КОЛАРЧЕВОЈ ЗАДУЖБИНИ 

 

14.12.2014. год. вокална етно група наше школе наступила је у Коларчевој задужбини 

у Београду. Захвални смо на указаној прилици и изузетно поносни јер је овај наступ био 

још један од многобројних показатеља квалитета рада наше вокалне етно групе. 

 

66. ЛИКОВНИ КОНКУРС „СВИ СМО ЈЕДНАКИ И МОЖЕМО ЗАЈЕДНО!“ 

 

Повереница за заштиту равноправности и Фонд Уједињених нација за децу (UNICEF) 

организовали су ликовни конкурс на дату тему. 

Циљ конкурса био је промовисање равноправности и поштовање различитости. Својим 

радовима деца су послата поруку да смо сви једнаки и да можемо да живимо заједно без 

обзира на лична својства, као што су  нација, вера, боја коже, инвалидитет, здравствено 

стање, пол, имовно стање, старосно доба, изглед и друга лична својства. Тако је до 

18.12.2014. год. на ликовни конкурс послато мноштво ученичких радова. 

 

67. КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА „НОВОГОДИШЊА СТВАРАОНИЦА“ 

 

Креативна радионица „Новогодишња ствараоница“ организована у учионицама 1/1, 1/2 

и 2/2 одељења 23.12.2014. год. била је инспиративна за све малишане. Часови ликовне 

културе су организовани и реализовани у облику креативне радионице на тему 

„Новогодишња ствараоница“ на којој су били присутни и родитељи ученика. Учешћем у 

креативној радионици ученици сви заједно су научили новогодишњу песму, направили 

лепе и забавне новогодишње капе, украсе за јелку, честитке у којима су исказали лепе 

поруке и жеље. 
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68. НОВОГОДИШЊА ЖУРКА У ПИОНИРСКОМ ГРАДУ 

 

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

Београду, организовала је за наше ученике Новогодишњу журку која је реализована 

24.12.2014. год. Програм посете, који је планиран Годишњим планом рада школе, 

обухватао је превоз аутобусима, новогодишњу контакт представу, дечју дискотеку са 

аниматором уз занимљиве друштвене игре, послужење – сендвич и сок, и за крај, колаж 

тематских цртаних филмова – биоскопска пројекција.  

 

   
 

69. „НОВОГОДИШЊА МАШТАОНИЦА“ 

 

У сусрет Новој години, ученици 1/3 одељења подручне школе кренули су већ 

24.12.2014. године новогодишњом радионицом, названом „Новогодишња маштаоница“ у 

којој су учествовали са својим родитељима. Прављени су многобројни украси и 

занимације на тему Нове године. Циљ радионице поред непосредног дружења, 

комуникације и рада-сарадње међу групама био је и направити украсе од материјала и 

предмета који су искориштени, односно одпада. 

 

    
 

70. НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА УЧЕНИКА ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ 

 

Поводом предстојећих Новогодишњих и Божићних празника, 25.12.2014. год. ученици 

3. и 4. разреда подручне школе Доња Мала, чланови драмско-рецитаторске секције, 

припремили су и извели прикладан програм за своје родитеље. Ученици и њихови 
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учитељи, Љубинка Вагић и Драган Кузмановић, потрудили су се да програм буде забаван 

и прилагођен. Родитељи су својим масовним одзивом и присуством допринели да 

приредба у потпуности успе. 

 

   
 

71. УГЛЕДНИ ЧАС У ОДЕЉЕЊУ 1/2 

 

Угледни час у одељењу 1/2 одржан је 25.12.2014. год. Кроз наставни предмет ликовна 

култура, и наставну јединицу „Новогодишњи украси“, одељењски старешина 1/2 одељења, 

Радица Костадиновић, заједно са ученицима и њиховим родитељима, у оквиру радионице, 

дочарала је и обогатила новогодишње расположење. Час је пропраћен мултимедијалном 

презентацијом. Био је ово један од првих угледних часова у нашој школи у чијој 

реализацији су учествовали и родитељи ученика. 

 

       
72. НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ 

 

Многобројним новогодишњим празничним  активностима  у нашој школи  трудимо се 

да увеличамо свечану атмосферу и да празнике дочекамо у највеселијем расположењу. 

Сада већ традиционални новогодишњи концерт, одржан је пред препуном свечаном  

салом наше школе 26.12.2014. год. 

На концерту су се представили ученици и професори извођењем касичних и 

популарних композиција, а публика је уживала и у народним мотивима, поп жанровима 

као и филмским темама у којима су подједнако уживале све генерације. 
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73. НОВОГОДИШЊИ БАЗАР 

 

Традиционално, у сусрет Новој години, одржава се Новогодишњи базар у нашој 

школи. Ове године одржан је 29.12.2014. год. истовремено и у централној и у подручној 

школи. Базар је био изузетно посећен па тако ни дечја радост није изостала. Задовоољни 

смо што је Базар успешно реализован, што су ученици испољили обиље креативности. 

Ове године, више него икада раније, родитељи ученика су кроз многобројне радионице 

учествовали у припреми Базара. Веома смо захвални родитељима ученика и задовољни 

оствареном сарадњом. 
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74. НОВОГОДИШЊА ПОДЕЛА ЧЕСТИТКИ 

 

Ученици наше школе и чланови Ученичког парламента 29.12.2014. год. делили су 

новогодишње честитке мештанима Врчина. Честитке су израђивали ученици млађих 

разреда. Ученике је предводио руководилац Ученичког парламента наше школе проф. 

географије Никола Љешњак. 

 

   
 

75. МАНИФЕСТАЦИЈА „НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА“ 

 

Манифестација „Новогодишња чаролија“ одржана је 30.12.2014. год.  у Калуђерици. 

Намењена свој деци наше општине манифестација је имала и пригодног водитеља 

програма, дечијег аниматора Пеђолина. У културно забавном програму представила се и 

етно група наше школе. Догађај је медијски пропратила и телевизија Студио Б. 

 

   
 

76. ДЕЧЈИ  ЗИМСКИ  КАМП 

 

Наша школа је у сарадњи са спортско-рекреативним центром ,,Пионирски град” 

организовала за ученике млађих разреда ,,Дечји зимски камп”, који је био реализован од 

11. до 13.01.2015. год. Програм је обухватао: природњачко-еколошку радионицу, фитнес, 

друштвене игре, забавно-рекреативну радионицу  и слободне активности (спортске игре, 

стони тенис, шах, пикадо, стони фудбал, балони за скакање, ...). У току дана је била 

предвиђена пауза за ужину и освежење. Ученике је сва три дана у камп пратио учитељ 

Милан  Сантрач. 
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77. ДЕЧЈА КРЕАТИВНА ЗИМСКА РАДИОНИЦА 

 

Током зимског распуста у нашој школи од 12. до 16.01.2015. год. одржана је креативна 

радионица којом су руководиле колегинице Ана Матејић и Снежана Теофиловић, уз 

свестрану помоћ колегинице Гордане Апостоловић. Изложбу радова посетили су многи 

званичници којима су том приликом уручени поклони – радови ученика радионице. 

Родитељи су показали посебну наклоност и подршку оваквим организованим 

активностима, а посећеност изложбе била је на завидном нивоу.  Чланови Општинског 

већа ГО Гроцка: Живадин Митрић, Зоран Којић, Ненад Маринковић, председник Месне 

заједнице Врчин Радомир Аврамовић  и члан Школског одбора  Миле Марковић својом 

посетом, указали су на значај и важност креативности у дечјем одрастању. Сликарка 

Катарина Нинковић  похвалила је оригиналност и маштовитост радова и у разговору са 

ученицима поделила своје искуство и идеје. Изложбу су подржали и наши другари из  ПУ  

„Лане“ из Врчина. 

Захваљујемо директору наше школе Добрици Синђелићу на подршци у организацији и 

реализацији креативних радионица и изложбе. 
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78. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВЕЛИКОГ ХРИШЋАНСКОГ ПРАЗНИКА БОГОЈАВЉЕЊЕ 

 

Прослављајући велики хришћански празник Богојављење, 19.01.2015. год. у Гроцкој 

на Дунаву организована је манифестација „Пливање за Часни крст Гроцка 2015“. Међу 

многобројним званицама били су и Министар унутрашњих послова Републике Србије  

Небојша Стефановић и заменик градоначалника града Београда Андреја Младеновић. У 

културно уметничком програму наступила је вокална етно група наше школе са песмом 

„Добродошао Христе“, а солитсткиња, Анђела Танасијевић извела је  песму „Уснила је 

дубок санак“. Ученице припрема и води проф. музичке културе Мила Ђачић. 

 

 
 

79. ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ И ШКОЛСКЕ СЛАВЕ – СВЕТОГ САВЕ 

 

Велика нам је част али и обавеза  што наша школа носи тако значајно  име -  име 

једног од највећих историјских личности. Свети Сава је иза себе оставио  велико духовно 

завештање које сваки Србин са поносом у себи носи. Његове речи,  поуке,  изреке  и данас 

се помињу и свако у њима може да се огледа. Дан школе и школску славу прославили смо 

27.01.2015. год. Дан је почео Литургијом у Храму Светих апостола Петра и Павла у 

Врчину. Затим је одржан школски час посвећен личности и делу Светог Саве. Резање 

славског колача   и Свечана академија одржани су у свечаној сали  наше школе, након чега 

је отворена изложба ликовних радова, као и послужење у школској трпезарији. 

Име Светог Саве је за  ученике посебно важно јер нас обавезује и даје нам подстрек да 

сваке године постижемо све боље резултате у наставним и ваннаставним активностима, 

као и на такмичењима. 

Наша школа има изузетне ученике и овом приликом су истакнути  и похваљени  сви  

који су преданим радом, са својим наставницима, постигли изузетне резултате на 

такмичењима током прошле  школске 2013/2014. године. 

Постигли смо изузетне резултате на такмичењима на свим нивоима и остварили 

историјска постигнућа за нашу школу чак и на државним такмичењима. 
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Историја – наставница Данијела Николић и награђени ученици:  

 Невена Маринковић и Љубиша Јешић освојили су 3.место  на градском такмичењу 

и пласман на државно такмичење. 

 Емилија Крантић освојила је 2.место на општинском и 3.место  на градском 

такмичењу. 

 Анастасија Кангрга-Микулић освојила је 2.место на општинском и пласман на 

градско такмичење. 

 Јанко Ковачевић освојио је 3.место на општинском  и пласман на градско такми-

чење. 

 Најбољи резултат за нашу школу постигао је Алекса Живковић  освојивши 

3.место на државном такмичењу. 

Хемија – наставница Милица Максимовић и награђени ученици: 

 Ђорђе Стојиљковић, Јована Теофиловић, Зорана Вагић,  Радош Богдановић  и 

Наталија Диклић  пласирали су се  на градско такмичење. 

 Најбољи резултат за нашу школу постигла је Јана Јашић освојивши 1.место 

на општинском, 1.место на градском и 3.награду на државном такмичењу. 

Биологија – наставница Јелена Вукчевић и награђени ученици: 

 Михаило Вујић освојио је 1.место на општинском и 1.место на градском 

такмичењу. 

 Вања Теофиловић освојила је 2.место на општинском и 2.место на градском 

такмичењу. 

Географија – наставник Никола Љешњак и награђени ученици: 

 Алекса Стекић и Алекса Марковић освојили су  2.место на општинском  и 3.место 

на градском такмичењу. 

Математика – наставнице Слађана Вагић, Сања Соколов, Горица Милошевић и награђени 

ученици: 

 Новитовић Стефан освојио је 1.место на општинском такмичењу. 

 Дуња Милановић освојила је 2.место на општинском и пласман на градско 

такмичење. 

 Ђорђе Стојиљковић и Анастасија Кангрга-Микулић освојили су 3.место на 

општинском и пласман на градско такмичење. 

 Радош Богдановић и Марко Илић освојили су 3.место на општинском такмичењу 

Похваљени ученици за математичко такмичење „Мислиша“: 

 Радовановић Илија, Вагић Лука, Исидоровић Страхиња, Ранковић Ана и 

Апостоловић Никола. 

Српски језик – наставнице Радмила Станимировић, Сунчица Ђорђевић и награђени 

ученици: 

 Марко Илић освојио је 2.место на општинском и пласман на градско такмичење. 
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Рецитовање 

 Анђела Коњик освојила је 1.место на општинском и пласман на градско такмичење. 

Глума 

 Јанко Ковачевић освојио је 1.место за најбољу мушку улогу на градском 

такмичењу. 

Енглески језик – наставница Горица Апостоловић: 

 Јанко Ковачевић освојио је 3.место на општинском и пласман на градско 

такмичење. 

Техничко  и  информатичко образовање – наставник Зоран Стојадиновић: 

 Жарко Сладић освојио је 3.место на општинском и пласман на градско такмичење. 

Такмичење „Шта знаш о саобраћају“ – наставници:  Ивана Брашанчевић и Драган 

Кузмановић 

 Милош Перић је у појединачном пласману заузео 1.место на општинском  и 

пласман на градско такмичење. 

Физичко васпитање – наставник Милан Јерковић  

 Одбојкашице 5. и 6. разреда освајањем 1.места на општинском такмичењу 

пласирале су се и на градско такмичење: Милица Теофиловић, Емилија Крантић, 

Лидија Божиновић, Наталија Фаркаш, Сања Кнежевић, Елена Ђорђевић и Исидора 

Марковић. 

Музичка култура – наставница Мила Ђачић и награђене ученице: 

 У категорији малих вокалних састава Лидија Божиновић и Невена Теофиловић су 

освојиле 1.место на градском такмичењу, а Мирјана Ђорђевић је у категорији соло 

певача освојила  2.место на градском такмичењу. 

 Изузетан успех – 1.место на општинском  и 1.место на градском такмичењу 

освојила је и вокална етно група наше школе чије чланице су:  Лидија Божиновић, 

Мирјана Ђорђевић, Теона Лазаревић, Василија Бугарски, Невена Теофиловић, 

Анастасија Кангрга-Микулић и Наталија Фаркаш. 

Постигнућа у ликовном стваралаштву – наставнице: Марина Митрић, Бојана Стевановић, 

Вера Крантић, Драгана Гајић и награђени ученици: 

Ликовни конкурс поводом Дечје недеље 

 Ана Ранковић освојила је 1.место на градском такмичењу. 

 Милица Старчевић освојила је 2.место на општинском и пласман на градско такми-

чење. 

 Вања Теофиловић освојила је 3.место на општинском и пласман на градско такми-

чење. 

Ликовно-литерарни конкурс „У част Драгану Лукићу“ 

 Теофиловић Дејана и Станисављевић Анђела освојиле су 3.место. 

Ликовни конкурс „Мали Пјер“ 

 Саша Вагић и Вања Миладиновић освојили су 1.место. 
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 Анђела Танасијевић освојила је 2.место. 

 Михајло Вујић и Ивона Мерле освојили су 3.место. 

 Милица Ђорђевић, Ања Кузмановић, Марија Живановић, Ивона Мерле и Михаило 

Вујић су се  пласирали на градско такмичење. 

За ангажовање у  реконструкцији макете Храма Светог Саве похваљује се Ана  Николић. 

 

Поред изузетних резултата на такмичењима из многобројних  предмета, ученици наше 

школе постижу изузетне резултате и на спортским такмичењима 

. 

У такмичењима  из рукомета, ученице 7. и 8. разреда достигле су такмичарски 

врх у својој категорији и постале првакиње Србије у рукомету, освојивши 1.место на 

државном  такмичењу. 

Њихов наставник је Милош Танић, а награђене рукометашице су: Андреа Мартић , Јована 

Матејић, Марија Ђорић, Неда Маринковић, Јана Јашић, Зорана Вагић, Анђела Матејић, 

Марија Митрић, Милица Мијатовић, Ксенија Петровић, Ања Кузмановић и Тијана Ристић. 

Још један изузетан успех у рукомету постигнут је у категорији девојчица 5. и 6. разреда:  - 

1.место на општинском и  1.место на градском такмичењу освојиле су:  Анђела Митрић, 

Ивана Анчевски, Анђелија Петрић, Анђела Рајић, Милица Теофиловић, Анђела 

Благојевић, Марија Вагић,  Анђела Пешић, Јелена Маринковић, Сања Кнежевић, Тамара 

Матејић и Тамара Бугарчић. 

 

Похваљена је и редакција 7. броја школског часописа,  а  ученица Магдалена Николић 

је  награђена за изузетно ангажовање у новинарској и радијској секцији као и у 

многобројним ваннаставним активностима. 

 

Проф. српског језика, Сунчица Ђорђевић, обратила се и захвалила у име свих 

награђених наставника и ученика. 

Поводом одласка у пензију награђена је проф. српског језика Радмила Станимировић, 

за вишегодишњи рад у школи награђене су колегинице Радица Костадиновић и Ранка 

Кузмановић, а за изузетан рад и допринос у афирмацији школе колегинице: Илинка 

Маринковић,  Гордана Апостоловић, Дара Кељаћ, Љубинка Вагић, Мирјана Терзић и 

Снежана Теофиловић. 

 

Награде, похвалнице и захвалнице је уручио директор наше школе Добрица Синђелић. 

Свечаност поводом прославе Дана школе и школске славе са својим ученицима 

припремиле су: проф. српског језика Марија Старчевић и Јелена Лепен, проф. разредне 

наставе Љубинка Вагић и Бојана Стевановић, школска библиотекарка Снежана 

Теофиловић, проф. музичке културе Мила Ђачић и проф. ликовне културе Марина 

Митрић. 
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80. ЛИКОВНИ КОНКУРС „МОЈЕ ОКРУЖЕЊЕ – МОЈА КУЛТУРНА БАШТИНА“ 

 

У јануару месецу 2015. год. ученици наше школе учествовали на ликовном конкурсу 

Центра за културу Гроцка „Моје окружење, моја културна баштина“. Према одабиру 

стручног жирија у саставу: мр Анамарија Вартабедијан, мр Ивана Живић и мр Александар 

Пантић, изложено је 60 најуспешнијих, награђено 9 и похваљено 7 радова. Међу 
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похваљенима за узраст ученика од 1. до 4. разреда ОШ је ученица наше школе Леонора 

Станковић 1/3 која је сем похвалнице добила и књигу на поклон. 

 

   
 

81. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

Школско такмичење из математике за ученике од 3. до 8. разреда одржано је 

02.02.2015. год. у просторијама школе. Организатори такмичења, у сарадњи са 

директором школе, Добрицом Синђелић, били су професори математике, руководиоци 

математичке секције, руководилац Стручног већа за разредну наставу Љубинка Вагић, и 

одељењске старешине од 1. до 4. разреда. Свестрану помоћ у техничкој организацији 

такмичења пружила је бибилиотекарка Снежана Теофиловић. Такмичење је спроведено по 

прописаним стандардима, регуларно и веома успешно. 

Пласман на општинско такмичење остварили су: 

Трећи разред 

 Михајло Гајић 3/1 

 Милица Ђорђевић 3/2 

 Никола Вагић 3/2 

 Алекса Дукић 3/2 

 Илија Радовановић 3/3 

 Никола Стекић 3/3 

Четврти разред 

 Алекса Вагић 4/1 

 Зорица Крантић 4/1 

 Огњен Ковачевић 4/2 

 Стекић Стефан 4/3 

 Страхиња Исидоровић 4/3 

 Андрија Узелац 4/4 

 

 

 

 

Пети разред 

 Даница Јашић 5/1 

 Јован Опра 5/2 

 Јоко Бугарски 5/3 

 Стефан Новитовић 5/3 

Шести разред 

 Мина Љубојевић 6/2 

 Марко Илић 6/1 

 Ана Ранковић 6/2 

 Тихомир Ђорђевић 6/3 

Седми разред 

 Мирјана Ђорђевић 7/1 

 Лука Радовановић 7/1 

 Дуња Милановић 7/2 

 Анастасија Кангрга-Микулић 7/2 

Осми разред 

 Ђорђе Јашић 8/1 

 Ђорђе Стојиљковић 8/2 
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82. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ДЕМУС 

 

У оквиру Дечјих музичких свечаности 06.02.2015. год. одржано је такмичење соло 

певача и такмичење малих вокалних састава у Основној школи „Никола Тесла“ у Винчи, а 

у организацији Пријатеља деце општине Гроцка. Међу првопласираним учесницима наша 

школа постигла је завидан резултат – три прва места и пласман на градско такмичење 

имају:  

Мирјана Ђорђевић, у категорији соло певача, песма „Расти мој зелени боре“. 

Наталија Фаркаш и Невена Теофиловић, дует, песма „Синоћ сјала једна звезда мала“. 

Лидија Божиновић, Мирјана Ђорђевић и Анастасија Кангрга-Микулић, терцет, 

представиле су се грчком традиционалном песмом. 

Ученице је припремала и водила проф. музичке културе Мила Ђачић. 

 

        
 

83. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 

 

Општинско такмичење из физике одржано је 07.02.2015. год. у ОШ „Илија 

Гарашанин“ у Гроцкој.  Наша школа је у категорији 7. разреда освојила 1.место на 

општини. Остварени појединачни резултати: 

Анастасија Кангрга-Микулић 7/2 – 1.место, Ђорђе Стојиљковић 8/2 – 3.место, Реља 

Ковачевић 6/2 – 3.место, Ивона Коџић 6/2 – похвала. Сви ученици имају пласман на 

градско такмичење. 
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84. ГЛУМАЧКА НАДАХНУЋА 

 

Нове представе Драмске радионице наше школе, „О чему причају девојке“ и 

„Бајкоград“, премијерно су изведене 10.02.2015. год. у свечаној сали школе. Представе су 

извођене за ученике од 1. до 8. разреда, Текст је прилагодила глумица Тијана Јанковић, 

костиме и музику осмислили су чланови радионице. Организациону подршку пружила је 

проф. разредне наставе, Бојана Стевановић, координатор радионице за школу. Ученицима 

су подршку у публици, осим родитеља и рођака, пружили и директор школе, Добрица 

Синђелић, чланови Школског одбора и Савета родитеља наше школе. 

 

   
 

85. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

 

Такмичење је одржано 13.02.2015. год. Пласман на општинско такмичење из хемије 

остварили су следећи ученици: 

Седми разред: 

 Анастасија Кангрга-Микулић 

 Мирјана Ђорђевић 

 Дуња Милановић 

 Невена Теофиловић 

 Лука Радовановић 

Осми разред: 

 Јана Јашић 

 Ђорђе Стојиљковић 

 Алекса Стекић 

 Зорана Вагић 
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86. ПРИМПРЕМА КОМПАКТ ДИСКА ЕТНО ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ НАШЕ ШКОЛЕ 

 

21.02.2015. год. етно певачка група снимила је у студиу седам традиционалних нумера 

и на тај начин објединила свој досадашњи рад на једном месту. У наредном периоду 

очекује се умножавање  ЦД-a и публикација, у нади да ће ова активност бити крунисана 

адекватном промоцијом ЦД- а, као промоцијом наше школе. 

 

   
 

87. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

 

Наша школа организовала је и реализовала општинско такмичење из хемије 

22.02.2015. год. за ученике 7. и 8. разреда. Учествовало је укупно 59 ученика из седам 

основних школа са подручја општине Гроцка, уз присуство 8  наставника и 3 директора. 

У холу школе постављена је изложба модела молекула, хемијског прибора и посуђа. 

Одговорни организатор такмичења био је директор наше школе Добрица Синђелић и 

проф. хемије Милица Максимовић. Тим за реализацију такмичења чинили су: Илинка 

Маринковић, Михајло Антић  и Снежана Теофиловић. 

Од 9 ученика наше школе који су учествовали на општинском такмичењу, 8 ученика се 

пласирало на градско такмичење: Јана Јашић 8/2 – 1.место, Ђорђе Стојиљковић 8/2 – 

1.место, Алекса Стекић 8/2 – 1.место, Зорана Вагић 8/3 – 2. место, Мирјана Ђорђевић 7/1 – 

1.место, Дуња Милановић 7/2 – 1.место, Анастасија Кангрга-Микулић 7/2 – 1.место, 

Невена Теофиловић 7/1 – 2.место.  
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88. ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

 

Ученици од 1. до 4. разреда, у пратњи одељењских старешина, посетили су 24.02.2015. 

год. позориште  „Пан Театар“  у Београду. Гледали су представу „Сам у кући“. Посета 

позоришту планирана је Школским програмом и Годишњим планом рада школе и 

представља рад на оставиравању постављених циљева – неговање позитивних социјалних 

односа међу ученицима, развијање љубави према драмској уметности, развијање 

критичког става према естетским вредностима, развијање маште и креативности, итд. 

 

89. ЛИКОВНИ КОНКУРС „МАЛИ ПЈЕР“ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Општинско такмичење „Мали Пјер“ одржано је у нашој школи 26.02.2015. год. 

Награђени ученици: Максим Вулета 2/1 – 1.место, Хелена Стошић 4/2 – 2.место, Саша 

Вагић 6/2 – 1.место, Вања Миладиновић 7/3 – 1.место, Анђела Танасијевић 5/1 – 2.место, 

Михајло Вујић 7/2 – 3.место, Ивона Мерле 7/2 – 3.место. Сви ученици остварили су 

пласман на градско такмичење, као и рад ученика Гајачки Алексеја 2/1 и рад ученика 

Владимира Неџиповског који наставу похађа по ИОП-у. 

Чланови комисије били су: Катарина Нинковић, ликовни педагог, Мирјана Одић, 

ликовни  уметник  и Марина Митрић, ликовни  педагог. Координатори такмичења: 

Снежана Теофиловић, Ана Матејић, Jелена Козлина и Гордана Апостоловић. 

 

     
 

90. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ  

ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

 

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

27.02.2015. год. у свечаној сали наше школе. Чланове жирија чинили су: проф. српског 

језика Сунчица Ђорђевић, школски психолог Мирјана Терзић, библиотекарка Снежана 

Теофиловић и секретар школе Илинка Маринковић.  Присутне су својим рецитацијама на 

почетку такмичења поздравиле секретар Илинка Маринковић и проф. разредне наставе 

Љиљана Кнежевић. Такмичење је било отворено за јавност. 
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Пласман на општинско такмичење остварили су: Маша Вукас 4/4, Елена Митрић 3/3 и 

Биљана Стевановић 2/2. 

 

  
 

91. „ЈОШ ЈЕДАН ОБИЧАН ДАН“ 

 

27.02.2015. год. у свечаној сали наше школе одржана је представа драмско-

рецитаторске секције ученика од 5. до 8. разреда. Ученици су са својом наставницом 

српског језика, Сунчицом Ђорђевић, припремили драмски комад „Још један обичан дан“ и 

извели га у више термина за ученике од 1. до 8. разреда. Текст је написала ученица наше 

школе Андреа Крстовић, за сценографију и костимографију побринули су се чланови 

секције.  

 

           
 

92. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Одржано је 28.02.2015. год. Ученица наше школе Невена Маринковић освојила је 

3.место  и пласман на градско такмичење. 

 

93. ОПШTИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

Одржано је 28.02.2015. год. у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи. Ученици наше школе 

остварили су запажене резултате: Илија Радовановић 3/3 – 3.место, Јоко Бугарски 5/3 – 
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2.место, Стефан Новитовић 5/3 – 3.место, Даница Јашић 5/1 – 3.место, Марко Илић 6/1 – 

3.место, Мина Љубојевић 6/2 – 3.место, Тихомир Ђорђевић 6/3 – 3.место, Анастасија 

Кангрга-Микулић 7/2 – 2.место, Ђорђе Стојиљковић 8/2 – 2.место. 

 

94. НОВО ДРВО ГЕНЕРАЦИЈЕ У ШКОЛСКОМ ВРТУ 

 

Ученици 1/1 и 1/2 одељења са својим учитељицама, Љиљаном Кнежевић и Радицом 

Костадиновић, у присуству директора школе, Добрице Синђелић, засадили су 02.03.2015. 

год. у врту школе своје дрво генерације – дрен. Нека овај допринос најмлађих ђака, 

првака, буде усмерен ка даљем развоју еколошке свести, а боравак у школском амбијенту 

учини још лепшим и здравијим. 

 

 
 

95. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ  

 

Школско такмичење из историје одржано је 02.03.2015. год. Ученици који су се 

пласирали на општинско такмичење: 

Пети разред 

 Бојана Радосављевић 

 Даница Јашић 

 Амалија Свичевић 

 Сташа Мишковић 

 Илија Грујић 

Шести разред 

 Саша Вагић 

 Реља Ковачевић 

 Ана Ранковић 

 Катарина Тадић 

Седми разред 

 Емилија Крантић 

 Анастасија Кангрга-Микулић 

Осми разред 

 Невена Маринковић 

 Андрија Алавања 

 Урош Андрић 

 

 

 

 

 



58 

 

96. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ  

ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

 

Почетком марта месеца чланови драмско-рецитаторске секције централне школе од 1. 

до 4. разреда представили су своја глумачка остварења. Као мала гостујућа група, посетли 

су другаре у учионицима и представили кратке драмске форме у трајању до 15 мин. 

Представе су биле подстрек публици да се укључе у рад секције, а малим глумцима 

остварење уложеног труда и потврда досадашњег успеха. 

 

    
 

97. „ДА СЕ РАЗУМЕМО“ 

 

Наступом хора и етно групе наше школе свечано је обележен крај обуке савладавања 

српског знаковног језика 

Градска општина Гроцка на челу са својим руководством препознала је неопходност 

рада и бриге о особама са инвалидитетом. У том контексту и у сарадњи са предшколским 

установама, основним и средњим школама, музичком школом, црквом, јавним 

институцијама , запосленима у општинској управи и заинтересованим појединцима 

организована је основна обука савладавања српског знаковног језика за све горе наведене 

структуре наше локалне заједнице. 

Дан инклузије глувих и наглувих Београда и Гроцке одржан је  04.03.2015. год. у 

згради Градске општине Гроцка, у Великој сали, поводом завршетка обуке српског 

знаковног језика за полазнике са територије наше општине. 

Овај догађај увеличала је етно група и хор наше школе, под вођством проф. Миле 

Ђачић, уз клавирску пратњу пратњу проф. Катарине Фаракаш. 
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98. ПОСЕТА ПОШТИ У ВРЧИНУ 

 

Учитељице 2/2  и 2/3 разреда  наше школе са својим ученицима извеле су интегрисану 

наставу у пошти  у Врчину 04.03.2015. год. у сарадњи са управницом  и свима запосленим 

у пошти. 

Израда осмомартовских честитки и коверти, правилно писање адресе, упознавање са 

занимањима радника поште само су део онога што је обухваћено овим видом наставе.  

 

      
 

99. ШКОЛА БАЛЕТА У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

05.03.2015. год. у свечаној сали наше школе одржано је представљање школе балета 

коју воде дипломирани женски балетски играчи – педагози. Балет ученицима пружа 

могућност да развију правилан став, држање тела, побољшају општу физичку и менталну 

кондицију, стекну самопоуздање и развију љубав према уметности. У току шк. 2014/15. 

год. школа балета је заживела у нашој школи, имала је бројне полазнике, а наставиће са 

радом и у наредним школским годинама. 

 

         
 

100. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

 

Одржано је у ОШ „Алекса Шантић“ у Калуђерици 08.03.2015. год. Остварени 

резултати ученика наше школе: 

Невена Маринковић 8/2 – 2.место и пласман на градско такмичење 

Емилија Крантић 7/1 – 2.место и пласман на градско такмичење 

Анастасија Кангрга-Микулић 7/2 – 3.место и пласман на градско такмичење 

 



60 

 

101. ДРУЖЕЊЕ С ПЕСНИКОМ 

 

У организацији наше школе 10.03.2015. год. у свечаној сали школе организовано је 

дружење ученика од 1. до 4. разреда са дечјим песником и представљање нове књиге 

поезије Мирослава Кокошара. Песме Мирослава Кокошара покривају све сфере детињства 

– љубав, дружење, школовање, спорт, итд. Дружење је рецитацијом стихова своје поезије 

улепшала и секретар школе, Илинка Маринковић. Ова посета представља намеру школе 

да ученицима проширимо читалачке видике, што је један од примарних задатака 

васпитања и образовања, и рад на том пољу наставићемо и у наредном периоду. 

 

    
 

102. ПОСЕТА ШТАМПАРИЈИ „БОРБА“ 

 

Да је сарадња породице и наше школе веома добра, доказује и посета штампарији 

„Борба“ у Београду. У сарадњи са господином Дејаном Петровићем, родитељем ученика 

1/3 одељења, запосленом у штампарији „Борба“, омогућено је да ученици посете 

штампарију. Љубазношћу радника штампарије, ученици су обишли све сегменте, одељења 

штампарије и детаљно се упознали  са процесом штампања новина. Сваки ученик је у току 

обиласка и нешто урадио (премештали ролне папира, контролисали штампу, итд) што 

доказује да су овакви примери очигледне наставе ученицима много занимљивији и бољи 

од уобичајне класичне наставе у школи. На крају обиласка сваки ученик је добио по једне 

дневне новине. 

 

.    
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103. МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „МИСЛИША“ 

 

12.03.2015. год. у нашој школи одржано је математичко такмичење  „Мислиша“ у 

организацији Клуба младих математичара  „Архимедес“. Учествовали су ученици од 2. до 

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

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

Мото такмичења је „Математика за све“ – нема елиминације, предтакмичења ни 

ранговања школа. У нашој школи, ово такмичење организовано је по 7. пут. 

Резултати: 

Похвале: 

2. разред 

 Вулета Максим 

 Теофиловић Огњен 

 Николић Теодора 

3. разред 

 Радовановић Илија 

 Гајић Михаило 

 Јеремић Милица 

4. разред 

 Узелац Андрија 

5. разред 

 Јашић Даница 

6. разред 

 Љубојевић Мина 

8. разред 

 Стојиљковић Ђорђе 
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104. ПОСЕТА БИОСКПУ УЧЕНИКА ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 

 

Ученици од 5. до 8. разреда у пратњи одељењских старешина посетили су 13.03.2015. 

год. Дом синдиката у Београду где су гледали филм „Бићемо прваци света“.  

 

105. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

 

Општинско такмичење одржано је 14.03.2015. год. у нашој школи. Наши ученици су 

остварили невероватан успех кватитативно и квалитативно: 

 Крантић Емилија 7/1 – 1.место и пласман на градско такмичење 

 Вујић Михаило 7/2 – 1.место и пласман на градско такмичење 

 Бурсаћ Марија 5/1 – 2.место и пласман на градско такмичење 

 Тимотић Теодора 5/1 – 2.место и пласман на градско такмичење 

 Ракочевић Владимир 5/1 – 2.место и пласман на градско такмичење 

 Којић Александра 5/3 – 2.место и пласман на градско такмичење 

 Вагић Зорана 8/3 – 2.место и пласман на градско такмичење 

 Ранковић Ана 6/2 – 3.место и пласман на градско такмичење 

 Теофиловић Вања 6/3 – 2.место 

 Јашић Јана 8/2 – 2.место 

 Николић Магдалена 8/2 – 2.место 

 Мишковић Сташа 5/3 – 3.место 

 Теофиловић Милица 5/1 – 3.место  

 Ковачевић Реља 6/2 – 3.место 

 

  
 

106. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Ученица наше школе, Невена Маринковић, имала је учешће на овом градском 

такмичењу. 
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107. ПОСЕТА ХЕМИЈСКОМ ФАКУЛТЕТУ 

 

14.03.2015. год. шеснаесторо ученика 7. и 8. разреда наше школе посетили су Хемијски 

факултет Универзитета у Београду у пратњи проф. хемије Милице Максимовић. Посета је 

садржала обилазак хемијске лабораторије, хемијског музеја, и великог хемијског 

амфитеатра. 

 

108. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ 

ОБРАЗОВАЊА 

 

Одржано је 15.03.2015. у ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој. У бродомоделарству 

Јашић Ђорђе 8/1 освојио је  1.место и пласман на градско такмичење. 

 

109. ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

 

Такмичење је одржано 21.03.2015. год. у ОШ „Михајло Петровић Алас“ у Београду. 

Наши ученици су остварили изузетне резултате: 

 Ђорђе Стојиљковић 8/2 – освојено 2.место и пласман на државно такмичење 

 Алекса Стекић 8/2 – освојено 2.место и пласман на државно такмичење 

 Јана Јашић 8/2 – освојено 3.место 

 Анастасија Кангрга-Микулић 7/2 – 2.место 

 

110. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

 

Одржано је 22.03.2015. год. у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи. Успех наших ученика: 

 Михаило Вујић 7/3 – 2.место и пласман на градско такмичење   

 Емилија Крантић 7/2 – 3.место и пласман на градско такмичење 

 Алекса Марковић 8/1 – 2.место и пласман на градско такмичење 

 Алекса Стекић 8/2 – 3.место 

 

111. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ 

 

Такмичење је одржано 24.03.2015. год. у ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој. Ученици 

су на такмичење ишли у пратњи наставница: Бојане Стевановић и Сунчице Ђорђевић. 

Стефан Фишер, ученик 8/3 разреда наше школе освојио је 2.место песмом „Сећаш ли 

се Барбара“, Жака Превера, а Магдалена Николић, ученица  8/2 разреда похваљена је за 

сјајну интерпретацију песме „Није ми ништа, а свашта ми је“,  Ане Карановић. 
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112. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ДЕМУС 

 

Градско такмичење одржано је 26.03.2015. год. у Дечијем културном центру у 

Београду. Постигнут успех је веома значајан јер је освојен највиши ниво овог ранга 

такмичења. 

 Анђела Танасијевић 5/1 освојила је I/2  награду. 

 Прво место освојиле су Лидија Божиновић, Мирјана Ђорђевић и Анастасија 

Кангрга-Микулић у категорији терцета. 

 Специјалну награду, која се рачуна изнад првог места, освојио је дует у саставу 

Наталија Фаркаш и Невена Теофиловић. 

 У великој конкуренцији за титулу Златне сирене, Мирјана Ђорђевић је освојила 

другу награду. 

 

 
 

113. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ 

 

На градском такмичењу у рукомету 26.03.2015. год. Екипа ученица 7. и 8.разреда 

великом борбеношћу освојила је 1.место. Екипу су чиниле: Марија Ђорић, Неда 

Маринковић, Јана Јашић, Тијана Грујић, Андреа Мартић, Јована Матејић, Милица 

Теофиловић, Марија Вагић, Анђела Благојевић, Сања Кнежевић, Јелена Маринковић, 

Дуња Митић,  Маја Јелачић и Зорана Вагић. 
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114. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИНФОРМАТИЧКОГ И ТЕХНИЧКОГ 

ОБРАЗОВАЊА 

 

Одржано је 30.03.2015. год. Ученик наше школе Ђорђе Јашић 8/1 освојио је 9.место од 

укупно 45 такмичара, што је завидан успех. 

 

115. ВАСКРШЊЕ  СВЕЧАНОСТИ  У  НАШОЈ ШКОЛИ 

04 – 12. април 2015. год. 

 

Као и сваке године, традиционално, наша школа организовала је Васкршње свечаности 

у сусрет најрадоснијем хришћанском празнику – Васкрсу. Преданом организацијом, Тим 

за Васкршње свечаности, на челу са директором школе, Добрицом Синђелић, обезбедио је 

ученицима мноштво активности у којима су исказали своју креативност. 

Субота 04. април  

 обележавање Лазареве суботе 

Понедељак  06. април 

 Општинска изложба ликовних радова и украшених дрвених јаја 

 Предавање проф. Мирјане Кнежевић „Мудрост Божанског порекла“ 

 Хепенинг за ученике од 1. до 4.разреда  

Уторак  07. април  

 Поклањање честитки и украшених дрвених јаја нашим суграђанима од стране  

Ученичког парламента наше школе 

 Спортске игре за ученике од 5. до 8. разреда  

 Васкршњи карневал за ученике од 1. до 4.разреда и полазнике ПУ „Лане“ из 

Врчина  

Среда 08. април 

 Пројекат – „Толеранција у комуникацији и ненасилно решавање конфликата“ за 

ученике од 4. до 8. разреда, кроз представу „Зато што се плашим“ 

 Спортске игре за ученике од 1. до 4.разреда 

Недеља 12. април  

 Обележавање Васкрса  
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116. ЛАЗАРЕВА СУБОТА 

 

Ученици су 04.04.2015. год. присуствовали вечерњој служби у храму Светих апостола 

Петра и Павла у Врчину са вероучитељем Душаном Петровићем. 

 

117. ОПШТИНСКА ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА И УКРАШЕНИХ 

ДРВЕНИХ ЈАЈА И ЖИРИРАЊЕ ЗА ГРАДСКУ ИЗЛОЖБУ 

 

06.04.2015. год. одржана је изложба ликовних радова на паноима у учионицама и 

холовима школе. Такође, у сарадњи са Пријатељима деце општине Гроцка одржана је 

изложба шарених јаја ученика свих основних школа са општине и  жирирање за градску 

изложбу. Жири су чинили педагог Ана Матејић, библиотекарка Снежана Теофиловић, 

проф. ликовне културе Марина Митрић и психолог школе Мирјана Терзић. Координатори 

су биле наставнице разредне наставе Гордана Апостоловић и Јелена Козлина. 

Радови одабрани за градску изложбу: 

Ликовни рад: Јелена Васић 4/1 

Украшена дрвена јаја: Јана Стаменковић 4/2, Софија Фаркаш 4/2, Милица Крантић 4/2, 

Марија Маринковић 4/2, Дејана Јашић 4/2, Филип Сарић 3/2, Марија Крантић 3/2, Лука 

Вуковић 3/2, Андријана Јордановић 2/3, Лазар Соколовић 2/3, Теодора Николић 2/3, 

Јерковић Димитрије 2/3 и Јована Кнежевић 1/3. 

 

   
 

118. ЕДУКАТИВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

 

Ученицима старијег школског узраста 06.04.2015. год. приказано је предавање проф. 

Мирјане Кнежевић „Мудрост Божанског порекла“, у идеји и реализацији проф. биологије 

Јелене Вукчевић. 
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119. ХЕПЕНИНИГ 

 

За ученике од 1. до 4. разреда 06.04.2015. год. одржан је Хепенинг – цртање кредама у 

боји и осликавање и шарање дрвених јаја. Координатори хепенинга биле су  наставнице 

разредне наставе Јелена Козлина и Гордана Апостоловић. 

 

   
 

120. ВАСКРШЊЕ ЧЕСТИТКЕ 

 

07.04.2015. год. чланови Ученичког парламента наше школе поклањали су  честитке и 

украшена дрвена јаја нашим суграђанима, становницима Врчина. Координатор Ученичког 

парламента, и ове активности, био je проф. географије Никола Љешњак. 

 

   
 

121. СПОРТСКЕ ИГРЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 

 

Спортске игре организоване су 07.04.2015. год. за ученике од 5. до 8.разреда у 

организацији проф. физичког васпитања Милана Јерковић и Александре Бојанић уз 

подршку одељењских старешина ученика од 5. до 8.разреда. 

 

122. ВАСКРШЊИ КАРНЕВАЛ 

 

Васкршњи карневал за ученике од 1. до 4. разреда, и полазнике ПУ „Лане“ из Врчина 

које смо овом приликом угостили у нашој школи одржан је 07.04.2015. год.  Карневал је 

одржан под слоганом „Васкршње јаје“ или „Пролеће“. У складу са пројектом „Школа без 

насиља“, за који је наша школа добила сертификат, сви учесници  су своје маске  

прилагодили  васкршњим и пролећним мотивима, а насилне и агресивне маске се нису 
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користиле. Највећу помоћ маскираним малишанима пружиле су проф. разредне наставе 

Љубинка Вагић и проф. енглеског језика Драгана Ристић, као и одељењске старешине  

ученика од 1. до 4. разреда. Најмаштовитији костими били су награђени. 

 

                  
 

123. „ТОЛЕРАНЦИЈА У КОМУНИКАЦИЈИ“ 

 

08.04.2015. год. реализован је програм пројекат „Толеранција у комуникацији и 

ненасилно решавање конфликата“ за ученике од 4. до 8.разреда, кроз представу „Зато што 

се плашим“. Предстојећи Васкрс био је подстрек да кроз дух православља и праштања 

укажемо ученицима на значај толеранције. 

 

   
 

124. СПОРТСКЕ ИГРЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

 

08.04.2015. год. за ученике од 1. до 4.разреда организоване су спортске игре у 

организацији учитеља Божидара Теофиловића, а уз подршку одељењских старешина 

ученика од 1. до 4.разреда. Спортске игре обухватале су рукомет, фудбал, кошарку и 

елементарне спортске игре – између две ватре, итд.  

 

125. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВАСКРСА 

 

12.04.2015. год. ученици наше школе присуствовали су Васкршњој Литургији у Храму 

Светих апостола Петра и Павла у Врчину са вероучитељем Душаном Петровићем. 
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126. ОРИЈЕНТИРИНГ – ДРУГА  БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА 

 

Друга Београдска школска лига одржана је 18.04.2015.год на Сењаку код Хајд парка. 

Остварени резултати: 

Андрија Масловарић 8/2 и Војин Максимовић 8/2 – 3.место 

Никола Марковић 5/2 и Жарко Сладић 7/3 – 4.место          

Алекса Живковић 8/2 и Ђурђе Васић 8/1 – 5.место 

Милош Петровић 8/2 и Никола Апостоловић 8/1 – учешће                                                 

Валентина Рајић 7/3 и Анђела Тасић 7/1 – учешће             

 

   
 

127. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

 

Такмичење је одржано 18.04.2015. год. у ОШ „Бора Станковић“ у Београду. Резултати: 

 Невена Маринковић 8/2 – 2.место и пласман на државно такмичење 

 Емилија Крантић 7/1 – 3.место и пласман на државно такмичење 

 Анастасија Кангрга-Микулић 7/2 – 3.место и пласман на државно такмичење 

 

128. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

 

Такмичење је одржано 19.04.2015. год. у ОШ „Ђође Крстић“ у Београду. Изузетно смо 

поносни на пласман наших ученика. 

 Михаило Вујић 7/3 – 2 .место  и пласман на републичко такмичење 

 Алекса Марковић 8/1 – 3.место 

 

129. БИЉЕМ ДО ЗДРАВЉА 

 

21.04.2015. год. час Чувара природе „За сваку бољку постоји биљка“ одржан је у 

одељењима 2/2 и 2/3 пригодним дружењем на „Чајанци“ уз чај од различитих 

лековитих биљака о којима су ученици разменили искуства и проширили знање. 

Ученици су се засладили и чајним колутићима. 
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130. ДРУЖЕЊЕ С КЊИЖЕВНИЦОМ ЈАСМИНКОМ ПЕТРОВИЋ 

 

Поводом Светског дана књиге и у оквиру Путујућег сајма књига, у организацији наше 

школе и Центра за културу Гроцка, 22.04.2015. год. у свечаној сали наше школе за 

ученике од 1. до 4. разреда одржано је дружење с дечјим писцем Јасминком Петровић. 

Књижевница je позната по роману за децу „Најстрашнији дан у мом животу“, као и по 

писању текста за чувени „Кукурику шоу“. Одржана је промоција књига и прича познате 

књижевнице кроз интерактивно учешће ученика. 

 

   
 

131. РЕЦИКЛАЖА  У  ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

 

Поведени идејом да се трудимо да што мање загађујемо околину, у продуженом 

боравку 22.04.2015. год. одржан је угледни час с темом „Рециклажа“. Час су водили 

учитељи Милан Сантрач и Милена Јанковић, а завршен је стиховима: „Ми чувари 

природњаци, нисмо само мали ђаци, знамо шта је проблем света, загађење свима смета!“ 
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132. „ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ“ 

 

22.04. 2015. год. у оквиру међуодељењске сарадње обележен је „Дан планете Земље“ у 

2/2 и 2/3 одељењу. Пригодном Power Point презентацијом и мноштвом употребних 

предмета насталих рециклажом ученици су дали свој допринос очувању наше 

планете. 

 

   
 

133. ИНИЦИЈАЛНО ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА 

 

Иницијално тестирање ученика 8. разреда поводом припреме за полагање завршног 

испита на крају 8.разреда одржано је у нашој школи 24. и 25.04.2015. год. Тестирање из 

математике одржано је 24.04. а из српског језика и групе предмета који чине комбиновани 

тест (хемија, физика, биологија, географија и историја) одржано је 25.04.2015. год. Тим за 

реализацију тестирања чинили су директор школе Добрица Синђелић, секретар Илинка 

Маринковић, психолог Мирјана Терзић и педагог Михајло Антић. Потпуној и успешној 

реализацији допринели су: одељењске старешине ученика 8.разреда, дежурни наставници, 

и као прегледачи – наставници српског језика, математике, хемије, физике, биологије, 

географије и историје. 
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134. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ,,ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“ 

 

И ове године Ауто-мото савез Србије је у сарадњи са Министарством просвете и 

Друштвом наставника техничког и информатичког образовања организовао такмичење 

ученика основних школа „Шта знаш о саобраћају“. Општинско такмичење за територију 

општине Гроцка одржано је 26.04.2015. год. у ОШ „Мића Стојковић“ у Умчарима. 

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

Б група – Никола Маринковић, Јоко Бугарски, Сара Бугарчић и Даница Јашић. 

Ц група – Милош Перић, Жарко Сладић, Сузана Кнежевић и Тијана Грујић. 

Наша екипа је освојила 2.место. 

 

  
 

135. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

 

Такмичење је одржано 26.04.2015. год. у ОШ „Јован Поповић“ у Београду. Резултати: 

 Емилија Крантић 7/1 – 1.место и пласман на државно такмичење 

 Михаило Вујић 7/2 – 2.место и пласман на државно такмичење 

 Зорана Вагић 8/3 – 2.место и пласман на државно такмичење 

 Марија Бурсаћ 5/1 – 2.место 

 Владимир Ракочевић 5/1 – 2.место 

 Теодора Тимотић 5/1 – 2.место 

 Ана Ранковић 6/2 – 2.место 
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136. МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ 

 

У Хали спортова на Новом Београду 29.04.2015. год. одржано је међуокружно 

такмичење основних школа у рукомету за ученице 7. и 8.разреда. 

Уиграном тимском игром у полуфиналној утакмици победиле су представника 

Лознице, док су у финалу савладале представника Руме резултатом 12:9. 

Рукометашице Марија Ђорић, Јована Матејић, Неда Маринковић, Јана Јашић, Андреа 

Мартић, Зорана Вагић, Маја Јелачић, Сања Кнежевић, Марија Вагић, Јелена Маринковић, 

Анђела Благојевић  и  Милица Теофиловић освојиле су 1.место и пласман на државно 

такмичење. Њихов тренер је проф. физичког васпитања Милош  Танић. 

 

       
 

137. РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

 

Рекреативна настава реализована је од 23.04. до 30.04.2015. год. у Косјерићу – 

Дивчибаре. Циљеви и задаци наставе у природи су у потпуности остварени. Испуњени су 

сви здравствено-рекреативни, васпитни, образовни и културни садржаји. Наставу у 

природи реализовали су: Радица Костадиновић, одељењски старешина 1/2, Љубинка 

Вагић, одељењски старешина 3/3 и Драган Кузмановић, одељењски старешина 4/4. 
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138. РАДИОНИЦА БАСНОПИСАЦА 

 

Крајем априла месеца 2015. год. ученици 3.разреда учествовали су на ликовном и 

литерарном конкурсу задужбине „Доситеј Обрадовић“ под називом Радионица 

баснописаца. 

 

139. ТРЕЋИ ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ 

 

Такмичење је одржано 30.04.2015. год. на Космају. Екипу наше школе представљали 

су ученици 7. и 8.разреда: Немања Стекић 7/2, Војин Максимовић 8/2, Анђела Тасић 8/2 и 

Јана Јашић 8/2. Освојили су 1.место, школа је добила пехар и захвалницу за учешће на 

такмичењу. 

 

 
 

140. ОЧИГЛЕДНА НАСТАВА У ПЛАСТЕНИЦИМА 

 

04.05.2015. год. ученици 1/3 одељења наше школе захваљујући сарадњи школе, 

породице и локалне заједнице, у оквиру предмета свет око нас, посетили су локалне 

пластенике. Ученицима је омогућено да на очигледним примерима утврде стечена знања о 

утицају и повезаности живе и неживе природе. Ученици су обишли  пластенике, видели 

биљке у различитим фазама раста, увидели разлику у утицају сунчеве светлости, топлоте 

и воде на биљке у пластенику и ван њега, чули о заштити биљака, о штеточинама, итд.  
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141. ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ ТЕНИСА 

 

04.05.2015. год. ученицима наше школе представљена је још једна ваннаставна 

активност којом се могу бавити – промоција школе тениса „Авала спорт“. 

 

142. НАСТУП ВОКАЛНЕ ЕТНО ГРУПЕ НАШЕ ШКОЛЕ У ЖИТИШТУ 

 

Библиотека „Бранко Радичевић“ у Житишту, обележила је 53 године постојања и рада. Ова 

значајна годишњица обележена је 08.05.2015. год. Позиву Библиотеке да присуствују овом 

значајном догађају одазвали су се Зоран Касаловић, председник Скупштине општине Житиште 

са сарадницима, Селимир Радуловић, управник Библиотеке Матице српске, и многи други 

поштоваоци књиге и лепе речи. На манифестацији је учествовала и вокална етно наше школе 

под вођством Миле Ђачић, мастера етномузикологије. 

 

  
 

  
 

143. ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 7. И 8. РАЗРЕДА 

 

Екскурзија за ученике 7. и 8.разреда реализована је 09. и 10.05.2015. год. Путни 

правац: Врчин – Смедерево – Сребрно језеро – Голубачка тврђава – Лепенски вир – 

Кладово – ХЕ Ђердап – Неготин – Зајечар – Гамзиград – Параћин – Врчин. Са ученицима 
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су биле њихове одељењске старешине: Горица Милошевић, одељењски старешина 7/1, 

Данијела Николић, одељењски старешина 7/2, Зоран Стојадиновић, одељењски старешина 

7/3, Милан Јерковић, одељењски старешина 8/1, Александра Бојанић, одељењски 

старешина 8/2 и Марина Митрић, одељењски старешина 8/3 одељења. Ученике је пратио и 

директор школе Добрица Синђелић, стручни водич испред агенције и лекар.  

 

     
 

144. НАСТУП У ОКВИРУ КОЛИБРИЈА 

 

Најмлађи ансамбл музичке продукције РТС, дечји ансамбл Колибри наступао  је 

10.05.2015. год. на сцени Велике дворане центра „Сава“, изводећи хитове са свог 

последњег компакт диска, као и неке од најпопуларнијих композиција из свог репертоара. 

У хору Колибри пева Теодора Тимотић ученица 5/1 одељења наше школе, а на концерту 

подршку су јој пружиле другарице Анастасија Ивковић, Марија Бурсаћ и Милица 

Теофиловић, такође ученице 5/1 одељења наше школе. 

 

 
 

145. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ 

 

12. и 13.05.2015. год. у Брзећу је одржано државно такмичење за ученице 7. и 

8.разреда. Наше ученице су освојиле 4.место. Екипу су чиниле: Марија Ђорић (капитен), 

Јована Матејић, Неда Маринковић, Јана Јашић, Андреа Мартић, Зорана Вагић, Маја 

Јелачић, Милица Теофиловић, Сања Кнежевић, Јелена Маринковић, Марија Вагић, Анђела 

Благојевић. Наставник је проф. физичког васпитања Милош Танић. 



77 

 

146. ЧАС У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ 

 

У школској библиотеци за ученике 2/2 и 2/3  одељења 13.05.2015. год. одржан је час 

посвећен лику и делу Љубивоја Ршумовића. Ученици су на очигледан пример обновили и 

подсетили се шта су до сада научили, рецитовали и певали. Приближавање књизи, 

библиотеци и развијање читалачких навика био је мотив да се час организује у 

библиотеци. 

 

   
 

147. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГЛУМИ – ВЕЛИКЕ ДРАМСКЕ ФОРМЕ 

 

Градско такмичење у глуми – велике драмске форме – 30. Фестивал позоришних 

игара деце и младих, у организацији Пријатеља деце Београд, одржано је 14.05.2015. год. у 

Центру за културу у Раковици. Драмска радионица наше школе учествовала је с 

представом „О чему причају девојке“. Драмску групу чинили су Милица Теофиловић, 

Андреа Крстовић, Дуња Милановић, Марија Бурсаћ, Зорана Вагић и Тамара Теофиловић. 

Ученице су на такмичење ишле у пратњи директора школе, Добрице Синђелић, и 

библиотекарке, Снежане Теофиловић. Ученица Дуња Милановић, дугогодишњи члан 

радионице, освојила је награду за најбољу женску улогу.  

 

 
 

 



78 

 

148. ЂАЧКЕ УНИФОРМЕ 

 

Школску 2014/15. годину ђаци прваци наше школе посебно ће памтити по томе што су 

добили своје ђачке униформе. На иницијативу родитељa, а уз сагласност одељењских 

старешина и директора школе, израђене су униформе које су прваци прихватили са 

одушевљењем. 

Ђачка униформа је пример постојања колективне свести, као и тога да они као чланови 

једног тима заједно раде на постизању истог циља и сврхе, да неће угрозити 

индивидуалност детета, ни његову креативност. Школска униформа симболише припрему 

ученика за испуњавање својих дужности и обавеза. Модни трендови и неприкладно 

одевање нису опција, јер ученик у униформи своју пажњу усмерава на учење, док навике 

потрошачког друштва оставља по страни, док је у школи. 

 

   
 

 

 

149. ПРОТЕИНИ ИЗ УГЛА  БИОЛОГА И ХЕМИЧАРА 

 

14.05.2015. год. проф. биологије Јелена Вукчевић, проф. хемије Милица Максимовић, 

ученици 7. и 8.разреда су у угледном двочасу говорили о великим молекулима – 

протеинима на занимљив и примамљив начин указујући на различитост и важност тих 

молекула. Двочасу су присуствовали и активно учествовали педагог, психолог, проф. 

математике и проф. историје. 
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150. ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА 

 

Еколошка секција наше школе je средином маја месеца 2015. год. ангажовала ученике 

на уређењу месних паркова, вртова и зелених површина око појединих путева, као што је 

то случај сваке године до сада. 

 

151. „СВИ ЗАЈЕДНО – ДОЖИВИМО СРБИЈУ“ 

 

Етно певачка група наше школе са својих пет традиционалних нумера, као и ученик 

Матија Бајић 8/2, који је извео две композиције на гитари, наступили су 15.05.2015. год. на 

манифестацији старих заната и сувенира „Сви заједно – доживимо Србију“ у Наутичком 

селу „Бисер“ у Сурчину. 

 

     
 

152. НОЋ МУЗЕЈА 

 

Ноћ музеја је одржана 16.05.2015. год. Ученике је повела проф. физичког васпитања 

Александра Бојанић. Ова манифестација се на популаран начин бави музејима и 

представља део Европске Ноћи музеја. 

 

153. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

 

Такмичење је одржано 16.05.2015. год. у школи „Боривоје З. Милојевић“ у Крупњу. 

Учешће на такмичењу имали су Невена Маринковић 8/2, Емилија Крантић 7/1 и 

Анастасија Кангрга-Микулић 7/2. 

 

154. „МОЈ ВИКЕНД У БЕЧУ“ 

 

Немачко-аустријски културно-едукативни центар „Willkomen“ са седиштем у Краљеву 

у оквиру пројкета „Мој викенд у Бечу“ организовао је 16.05.2015. год. такмичење у знању 

немачког језика. Координатори пројекта за нашу школу биле су проф. немачког језика 

Ранка Ступар и Александра Гајачки. Изузетно смо задовољни пласманима наших ученика 

с обзиром на бројност учесника. 
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Резултати: 

5.разред (148 учесника): Амалија Свичевић 5/3 – 18.место, Тијана Копривица 5/3 – 

23.место, Лука Петровић 5/1 – 25.место, Лени Вулета 5/3 – 26.место. 

6.разред (169 учесника): Ивона Коџић 6/2 – 12.место, Стефан Стошић 6/1 – 17.место, Ана 

Ранковић 6/2 – 19.место, Андрија Ђорић 6/1 – 26.место, Никола Стошић 6/3 – 27.место, 

Марко Илић 6/1 – 27.место, Филип Стојковић 6/2 – 29.место, Реља Ковачевић 6/2 – 

30.место, Марија Павловић 6/2 – 31.место. 

7.разред (122 учесника): Милица Живковић 7/1 – 25.место. 

 

155. ПРЕДАВАЊЕ О НАРКОМАНИЈИ 

 

19.05.2015. год. у свечаној сали наше школе одржано је за ученике предавање о 

врстама, штетности, мерама опреза и превенције против наркоманије. Предавање су 

одржали еминентни стручњаци поменуте области. 

 

       
 

156. ПОСЕТА БИОСКОПУ 

 

Ученици наше школе посетили су 20.05.2015. год. Дом синдиката у Београду и гледали 

пројекцију филма „Сунђер Боб Коцкалоне“. 

 

157. УГЛЕДНИ ЧАС У ОДЕЉЕЊУ 1/1 

 

Угледни час у одељењу 1/1 одржан је 21.05.2015. год. Наставни предмет био је српски 

језик. Реализована је обрада књижевног текста „Зец и вук“ Томе Славковића. Одељењски 

старешина 1/1 одељења је проф. разредне наставе Љиљана Кнежевић. Часу су 

присуствовали директор школе Добрица Синђелић, психолог Мирјана Терзић, педагог 

Михајло Антић, и наставници Гордана Апостоловић, Радица Костадиновић и Милан 

Сантрач. 
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158. „КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ“ 

 

На ликовном конкурсу „Крв живот значи“ одржаном у мају 2015. год. (општински 

ниво), ученица наше школе Валентина Николић 4/1 освојила је 2.место. 

 

159. ЧЕТВРТИ ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ 

 

21.05.2015. год. одржан је четврти шумарски вишебој на Авали. Екипу наше школе 

представили су ученици 5. и 6.разреда: Даница Јашић 5/3, Вања Теофиловић 6/3, Никола 

Стошић 6/3 и Стефан Стошић 6/1.  

 

160. „ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ“ 

 

Општинско такмичење „Шта знаш о црвеном крсту“ реализовано је 22.05.2015. год. у 

ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој. Наша екипа, коју су сачињавале: Јашић Марија, Вујић 

Ива, Грујић Елена, Чича Тамара и Крантић Зорица, освојила је 3.место. Екипу су 

припремале и пратиле учитељице Драгана Гајић и Гордана Апостоловић. 
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161. БУДУЋИ ПРВАЦИ У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

Сваке године се трудимо да будући прваци што боље упознају простор и многобројне 

активности у нашој школи. 22.05.2015. год. будућим првацима су представљене музичке 

активности којима могу да се прикључе у музичкој школи са којом имамо изузетну 

деценијску сарадњу. 

 

   
 

162. „ИЗБОР ЗА НАЈУРЕДНИЈЕ ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ“ 

 

Крајем маја месеца 2015. год. наша школа је учествовала на конкурсу Градске чистоће 

за најуредније школско двориште. Наши ученици, чланови наставног и техничког особља, 

на челу са директором школе, Добрицом Синђелић, свакодневно обраћају пажњу на 

хигијену школских просторија и школског дворишта. Кроз разна обавештења, кодексе 

понашања, рециклажне радионице, наставне предмете као што су свет око нас, природа и 

друштво, чувари природе, час одељењског старешине, секције мали еколози, чишћења 

учионица, дворишта, локалних паркова, делова око локалних путева, итд. ученици се од 1. 

разреда уводе у значај свакодневног одржавања чистоће радног и животног простора. 

Поносни смо на однос наших ученика према одржавању просторне хигијене. 

 

   



83 

 

   
 

163. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

 

Такмичење је одржано 24.05.2015. год. у ОШ „ Филип Филиповић“ у Београду. Ученик 

Михаило Вујић 7/3 имао је учешће на такмичењу без пласмана. Свакако смо поносни на 

ниво такмичења на коме је Михаило учествовао. 

 

164. „ЧАРОБНА РЕЦИКЛАЖА“ 

 

Од 11. до 25.05.2015. год. у просторијама продуженог боравка одржана је еко 

радионица под називом „Чаробна рециклажа“. 

У холу школе испред учионица продуженог боравка постављена је изложба 

многобројних радова од рециклажних материјала – лампе, уметничка цвећа па чак и 

модни детаљи. Код ученика је развијана машта, одговорност према раду и свест о заштити 

и очувању животне средине. 

Радионицу су реализовали: проф. биологије Јелена Вукчевић, проф. разредне наставе 

Милена Јанковић и проф. разредне наставе Милан Сантрач. 
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165. ПРЕДСТАВА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ 

 

25.05.2015. год. у свечаној сали наше школе одржана је представа за предшколце 

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

радионице наше школе. Изведена је представа „Бајкоград“. Овакав вид сарадње постоји на 

иницијативу наше школе већ дуги низ година – када у мају или јуну месецу позовемо 

предшколце на приредбу коју припремимо за њих. 

 

   
 

166. ПРЕДАВАЊЕ О БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ 

 

У организацији наше школе и општине Гроцка 25.05.2015. год. у свечаној сали школе 

извршена је едукација ученика од 1. до 4. разреда на тему „Упознавање деце са основним 

правилима безбедног понашања у саобраћају“. Едукацију су реализовали предавачи 

Асоцијације за безбедност у саобраћају. Циљ едукације је да се ученици доведу на такав 

ниво саобраћајног образовања и васпитања којим прихватају и формирају навике 

безбедног понашања у саобраћају. Ученицима су, такође, подељени информатори на тему 

безбедности у саобраћају. 

 

   
 

 

167. ПЛЕС МАТУРАНАТА 

 

Крај осмогодишњег школовања матуранти су обележили незаборавном забавом 

одржаном у школском дворишту 28.05.2015. год. 
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Свечани плес матураната отвориле су ученице 7/2 разреда Јелена Маринковић и 

Тамара Бугарчић, а музички програм употпунио је бенд наше школе у саставу: бубњеви 

Стефан Бошњаковић, гитара Матија Бајић и Александар Билбија, хармоника Александар 

Перић и Милош Перић. 

У организацији су учествовали: проф. географије Никола Љешњак  - руководилац  

Ученичког парламента,  и одељењске старешине Милан Јерковић 8/1, Александра Бојанић 

8/2 и Марина Митрић 8/3. 

Захвалност дугујемо директору наше школе Добрици Синђелићу на срдачној подршци 

у реализацији ове манифестације. 

 

        
 

168. ТАКМИЧЕЊЕ У ЗНАЊУ КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Успешан почетак курса кинеског језика у нашој школи обележен је још једном 

активношћу. 

30.05.2015. год. ученице наше школе: Милица Теофиловић 5/1, Марија Бурсаћ 5/1,  

Александра Којић 5/3, Тијана Копривица 5/3, Јована Тасић 5/3, Невена Стекић 5/3 и Лени 

Вулета 5/3, присуствовале су такмичењу у знању кинеског језика које се одржава у Шестој 

београдској  гимназији већ три године. Присутнима су се обратили Sun Xin Quan – Први 

секретар Амбасаде НР Кине у Србији и директор Шесте београдске гимназије Раде Зејак, а 

награде победницима такмичења уручио је директор наше школе Добрица Синђелић. 

На такмичење ученице су ишле у пратњи  проф. енглеског језика Драгане Ристић и 

школске библиотекарке Снежане  Теофиловић. 
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169. ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА 

 

Крајем маја месеца 2015. год. обављено је тестирање ученика 6.разреда. На основу 

добијених резултата организован је даљи наставни рад с циљем унапређења знања 

ученика. 

 

170. ЗАВРШНИ КОНЦЕРТ 

 

У свечаној сали наше школе 02.06.2015. год. одржан је завршни концерт полазника 

Основне музичке школе Гроцка, одсека: клавир, гитара, виолина и хармоника. Такође су 

 наступали и „мали“ и „велики“ хор као и камерни састав у сјајном извођењу  композиције 

из филма „Пирати са Кариба“. 
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171. ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 1. И 2. РАЗРЕДА 

 

Школским планом и програмом предвиђена је једнодневна екскурзија са путним 

правцем: Врчин – Авала – Космај – Врчин реализована 02.06.2015. год. 

Ученици су на Авали обишли Споменик Незнаном јунаку, Споменик совјетским 

ветеранима, спомен обележје Васи Чарапићу. 

На Космају обављена је посета споменику „Цвет“ подигнутом у част борцима 

Космајског одреда. Посећен је и манастир Тресије. 

 

  
 

                             
 

172. ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 3. И 4. РАЗРЕДА 

 

Школским планом и програмом предвиђена је једнодневна екскурзија за ученике 3. и 

4.разреда која је реализована 03.06.2015. год. Путни правац: Врчин – манастир Лелић – 

Бранковина – Ваљево – Врчин. 

Ученици су обишли манастир Лелић који је задужбина Владике Николаја 

Велимировића и његовог оца. У Бранковини су посетили истоимени комплекс знаменитих 

људи краја: стару школу – школа Алексе Ненадовића, нову школу – Десанкину школу. 

Обишли су гроб наше легендарне песникиње Десанке Максимовић и цркву из доба 

Ненадовића. У Ваљеву су обишли споменик војводи Мишићу и споменик проти Матији 

Ненадовићу. 
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173. ПРОЛЕЋНИ ФЕСТИВАЛ 

 

04.06.2015. у свечаној сали одржан је Пролећни фестивал који се традиционално 

одржава у нашој школи. Учествовали су ученици 4/1 и 4/3 одељења, као и чланови 

драмско-рецитаторске секције од 1. до 4.разреда. Одељење 4/1 представило се драмским 

комадом „Чик да погодите због чега су се посвађала два златна брата“, класичним 

балетским наступом и рецитацијама. Одељење 4/3 представило се хорским певањем – 

„Савила се бела лоза винова“ уз инструментални ударачки оркестар, као и рецитацијама. 

Фестивал је био изузетно посећен. Техничку подршку организацији пружила је 

библиотекарка Снежана Теофиловић. 
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174. ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА 

 

05.06.2015. год. обављено је тестирање ученика 4. разреда наше школе тестовима које 

је доставио Завод за вредновање квалитета васпитања и образовања. Резултати су били 

одличан показатељ даљег усмерења рада на ученичком знању. 

 

   
 

175. НАГРАДНИ  ИЗЛЕТ ЗА  УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

 

06.06.2015. год. наша школа у сарадњи са Центром за културу Гроцка организовала је 

једнодневни наградни излет за ученике који су постигли изванредне резултате у 

наставним и ваннаставним активностима. 

У пратњи учитељица Драгане Гајић и Јасмине Крантић, предвођени историчарком 

уметности Зорицом Атић, ученици су обишли Археолошко налазиште у Винчи, споменик 

културе – Ранчићеву кућу и новоотворену изложбу ,,Окупљање“, Грочанску чаршију, 

Касноримску гробницу у Брестовику, Манастир Рајиновац, видиковац ресторана 

,,Виногради“ и коњички  клиб ,,Urban Cowboy“. 

 

           
 

176. ДОДЕЛА НАГРАДА ЗА ГЛУМУ 

 

Ученица Дуња Милановић 7/2 одељења наше школе освојила је на градском 

такмичењу у глуми награду за улогу Иване у представи драмске радионице наше школе 

„О чему причају девојке“ која је изведена на Фестивалу позоришних играда деце и младих 

ове године. Свечана додела награда обављена је 08.06.2015. год. у Скупштини града 

Београда у Свечаној сали старог двора. 
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177. НАГРАЂУЈЕМО ПОСВЕЋЕНОСТ ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ  

РАДНОГ ПРОСТОРА 

 

У нашој школи сваки успех и пример лепог понашања се награђује. Ове године, 

ученици 4/1, 4/2 и 4/4 одељења награђени су једнодневним излетом јер су током целе 

године бринули о чистоћи својих учионица. Излет је реализован 08.06.2015. год. Ученици 

су ишли у пратњи наставника Вере Крантић, Гордане Апостоловић и Драгана 

Кузмановића. На излет су ишле и чланице техничког особља Светлана Милосављевић и 

Дара Кељач. Ученици су посетили Храм Светог Саве, Народну библиотеку, Музеј науке и 

технике, Војни музеј и Манастир Раковицу. 

 

           
 

178. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ДАН 

 

Наша школа у сарадњи са спортско-рекреативним центром „Пионирски град“ 

09.06.2015. год. организовала је за ученике од 1. до 4. разреда спортске игре у оквиру 

здравствено-рекреативног развоја ученика. Организоване су елементарне и спортске игре, 

традиционалне и штафетне игре, пешачке туре у природи са водичем и едукацијом о 

биљном и животињском свету. Ученици су имали и рекреацију по избору у забавној зони 

парка. Боравак у дискотеци и биоскопу чинио је друштвено-забавни део програма. 
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179. ХОДОЧАШЋЕ 

 

Наша школа, већ традиционално, организује Поклоничко путовање ученика веронауке 

„Стазама православља“. Ове године Поклоњење обухватило је посету манастирима у 

области око Велике Плане:  Копорин,  Радовањски Луг, Старо Село – манастир Покајница. 

У повратку остварена је посета знаменитостима Опленца. Поклоњење је реализовано 

11.06.2015. год. Вођа пута био је вероучитељ Душан Петровић. Захваљујемо Оцу Душану, 

Старешини Храма Светих Апостола Петра и Павла у Врчину,  на помоћи и подршци  у 

реализацији овог Ходочашћа. 

 

   
 

180. СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ НАШИХ ВУКОВАЦА 

 

11.06.2015. год. у Великој сали Градске општине Гроцка организован је свечани пријем 

вуковаца, ђака генерације и ученика који су освојили награде на републичким 

такмичњима. Награде је уручио председник општине Гроцка, Стефан Дилберовић. 

Ученица генерације наше школе је Невена Маринковић 8/2. 

Носиоци Вукових диплома наше школе у шк. 2014/15. год. су: 

1. Ђорђе Јашић 8/1 

2. Јана Јашић 8/2 

3. Невена Маринковић 8/2 

4. Тијана Грујић 8/2 

5. Ђорђе Стојиљковић 8/2 

6. Андријана Алавања 8/3 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1458773941101084&set=a.1394932287485250.1073741828.100009054758781&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1458773941101084&set=a.1394932287485250.1073741828.100009054758781&type=1
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181. МЕДАЉЕ  У БИЦИКЛИЗМУ 

 

13.06.2015. год. ученици школе су посетили Фестивал на два точка који се одржао у 

спортско-рекреативном комплексу Шупља Стена. Ученици су присуствовали 

предавањима на тему „Историјско и културолошко наслеђе подавалских наслеђа и њихов 

значај“ и „Безбедност у саобраћају“. Одржано је и полигонско такмичење у бициклизму у 

коме су наши ученици освојили четири медаље. 

Сузнана Кнежевић – 1.место 

Жарко Сладић – 1.место 

Ђорђе Јашић – 2.место 

Милош Перић – 3.место 

 

182. ЗАВРШНИ ИСПИТ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА 

 

Полагање завршног испита за ученике 8.разреда у нашој школи протекло у савршеној 

организацији и у апсолутном складу са свим правилима и прописима. 

 

   
 

 

183. МАТУРСКО ВЕЧЕ 

 

Матурско вече у нашој школи прослављено је  23.06.2015. год. у  свечаној  сали  

школе. Директор школе, Добрица Синђелић, поздравио је све присутне, као и ђак 

генерације, Невена Маринковић, а затим су се испред својих одељењских заједница 

обратили: Алекса Марковић 8/1, Магдалена Николић 8/2 и  Милица Петричевић 8/3. 

Свечаности су присуствовале одељењске старешине Милан Јерковић, Александра 

Бојанић и Марина Митрић, као и учитељице Вера Крантић, Гордана Апостоловић и 

Драгана Гајић, учитељ Драган Кузмановић и  сви предметни наставници. 
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184. ДОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА 

 

Уз пригодан музички програм  додељена су сведочанства, дипломе и похвалнице 

ученицима 8.разреда у свечаној сали наше школе 28.06.2015.год. 

 

       
 

185. „ВРЕДНЕ РУКЕ МОГУ СВЕ“ 

 

У нашој школи током летњег распуста од 13. до 24.07.2015. год. одржана је  бесплатна  

креативна радионица  за децу и младе под називом „Вредне руке могу све“. 

Програм  је реализован у организацији наше школе и Пријатеља деце општине Гроцка, 

а  под покровитељством Града Београда - Секретаријата за спорт и омладину и ГО Гроцка. 

Радионица је одржана у просторијама продуженог боравка, уз пуну подршку 

директора наше школе, Добрице Синђелића, који је сваког дана  обилазио полазнике и 

пратио њихов рад. Са започетим бројем од 25 полазника, кроз радионицу је прошло 
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укупно 42 полазника, ученика основних и средњих школа, а радионица је имала и 

међународни карактер пошто смо имали и једну ученицу из Шведске и једну ученицу из 

Македоније. 

Циљ радионице јесте разумевање потребе хармоничног односа између човека и 

природе. Mлади се еколошки едукују и оспособљавају за умешно руковање и 

искоришћавање постојећих употребљених предмета у стваралачка дела и предмете нове 

употребне вредности: подметачи  за чаше и рамови за слике од старог картона,  

декоративно осликавање каменчића и старих стаклених флаша акрил бојама,  прављење 

накита од пластичних флаша, једноставни еко-рамови од гранчица из дворишта ...  

Изложба је одржана 24.07.2015. год. Присутне посетиоце на отварању поздравио је  

Добрица Синђелић, директор наше школе, као и Живадин Митрић, члан Општинског већа 

задужен за културу и образовање.  Изложбу су посетили  чланови Школског одбора наше 

школе, многобројни мештани,  родитељи и рођаци ученика који су похађали радионицу. 

Реализатори радионице: 

Водитељ програма „Вредне руке могу све“ – Ана Матејић – педагог, заступник и 

секретар удружења „Пријатељи деце општине Гроцка“. 

Водитељ програма „Вредне руке могу све“ – Снежана Теофиловић – библиотекар и 

председница Скупштине удружења  „Пријатељи деце општине Гроцка“. 

Координатор сарадник –  Гордана Апостоловић – наставник разредне наставе, члан 

Пријатеља деце општине Гроцка. 

Сарадник у реализацији – Сања Соколов – проф. математике у нашој школи. 

Посебно истичемо медијску покривеност коју је радионица имала: РТС, Студио Б, 

Беоинфо, Политика, Вечерње Новости, итд. 
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186. ДЕЧЈИ  ЛЕТЊИ  КАМП 

 

Наша школа је у сарадњи са спортско-рекреативним центром ,,Пионирски град” 

организовала за наше ученике од 1. до 4.разреда Дечји летњи камп, који је био реализован 

од 20. до 24.07.2015. год. Програм је обухватао: еколошко-едукативну радионицу, 

забавно-рекреативну радионицу, кошарку, фудбал, одбојку, слободне активности (стони 

тенис, спортске игре, шах, пикадо, стони фудбал,...). Ученике је свих пет дана у камп 

пратио проф. разредне наставе Милан  Сантрач. 

 

         
 

187. „ЖИКИНА ШАРЕНИЦА“ 

 

Ученица наше школе Марија Павловић наступила је у култној емисији Радио 

Телевизије Србије – „Жикиној шареници“ сниманој 26.07.2015. год. на Копаонику. 

Ученица је наступила у оквиру музичког дела програма. 
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