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За издавача: 

Добрица Синђелић, директор школе 

 

 

Уредник: 

Бојана Теофиловић, професор разредне наставе 

 

 

 

 

 

Захваљујем се  свим ученицима и наставницима 

на ангажовању при реализацији ове публикације.   

Директор школе 

Добрица Синђелић 
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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 

 

Прва школа у Врчину почела је са радом 1827. год. тако да Oснoвнa шкoлa у Врчину 

рaди скоро 190 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 се 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сви подови, плафони и столарија у школи су потпуно нови. Свака учионица је 

опремљена новим телекомуникационим системом – рачунарска, телефонска, антенска и 

бежична интернет мрежа. У сарадњи са родитељима ученика учионице су опремљене 

новим завесама. Обезбеђене су две паметне – интерактивне табле. Наставиће се рад на 

набавци још оваквих табли. Плоче на ђачким клупама су нове. 

Школа је опремљена новим кабинетима за музичку и ликовну културу, хемију, 

биологију, физику и техничко и информатичко образовање. Кабинети и поједине 

учионице су опремљене бим пројекторима и платнима. Наставиће се рад на обезбеђивању 

пројектора за све учионице. У функцији су и специјализоване учионице за сваки предмет 

предметне наставе – српски, енглески, немачки језик, математика, географија, веронаука, 

итд. У нашој школи ученици имају могућност да бесплатно уче кинески језик. 
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 Зборница је опремљена потпуно новом завесом. Такође, има излаз на терасу која је 

опремљена баштенским намештајем и оплемењена цвећем. 

Свечана сала нам омогућава услове за презентацију многобројних активности у којима 

су ученици наше школе веома ангажовани. Опремљена је седиштима за публику, 

сценском завесом, разгласом, статичним микрофоном и микрофонима тзв. „бубицама“. 

Набављен је нов електрични пијанино за свечану салу. 

Нашим ученицима је на располагању савремена фискултурна сала са неопходним 

реквизитима, свлачионицама и справарницом.  

 

  
 

Школска библиотека ради веома добро и у адекватном простору са фондом од преко 

10 000 књига. 

Редовно функционишу ђачка кухиња, као и продужени боравак у школи у центру, што 

је од великог значаја како за школу, тако и за ученике и њихове родитеље. 

Настава се изводи веома квалитетно и наставници са много труда, залагања и љубави 

раде са ученицима у редовној настави и ваннаставним активностима, а такође  настоје да 

мотивишу ученике и за учешће на такмичењима, тако да смо успели да постигнемо 

резултате којима смо врло задовољни, о чему најбоље сведоче управо постигнућа наших 

ученика на такмичењима, посебно на државном нивоу. 
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Школа поседује потпуно нову ограду, громобранску инсталацију, хидрантску мрежу, 

грејаче за олуке, биодиск, рампу за инвалиде, аутоматску дојаву пожара, разглас, 

електронско звоно, дигитални сат, итд. 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. 

Доста је рађено на уређењу зелених површина у школском дворишту. Постављене су 

клупе, урађено је поновно асфалтирање  дворишта и уградња нових плоча. Терен у 

школском дворишту је обележен за кошарку и одбојку. Постављени су кошеви на терену. 

Обележен је паркинг у дворишту школе. Школа сада располаже квадратуром од 3240 m2. 

Можемо слободно да констатујемо да је наша школа једна од уређенијих школа у 

Београду и Србији. 

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

издвoјeна oдeљeња подручне школе на гас. Oба oбјeкта сe снабдeвају водом из лoкалних 

вoдoвoда. 

 

   
 

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. Последњи радови 

обухватали су потпорни зид у дужини од 50 метара изнад школског терена и 56 метара 

ограде око школске зграде, што укупно чини 106 метара ограде у подручној школи. 

Постављена је спољна теретана, клупе, две љуљашке, три клацкалице, корпе за смеће, 

а уведена је  и расвета. Простор је потпуно покривен видео надзором. 

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

намeну. Зграда издвојеног објекта „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 
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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. 

 

   
 

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. 

Са циљем међусобног бољег упознавања матице и дијаспоре, од 2010. год. одвија 

се међународна сарадња наше школе са Српском гимназијом „Доситеј Обрадовић“ у 

Темишвару у Румунији. Школске 2014/15. год. успоставили смо сарадњу са школом у 

граду Деска у Мађарској, а од јуна 2016. год. успостављена је сарадња са ОШ „Тоне 

Чуфар“ у Марибору у Словенији. Сарадња ученика и наставника наших школа 

допринеће стицању нових пријатељстава, усвајању и продубљивању нових знања. 

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

културно-образовних и спортских активности и активно учествује  у радним акцијама  

и манифестацијама везаним за место и околину.  

 

Директор школе 

Добрица Синђелић 

 

 

 

 



8 

 

ИЗДВАЈАМО У ШК. 2015/16. ГОД. 
 

1. ПРИЈЕМ У РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

 

Директор наше школе, Добрица Синђелић, и ученица 5/3 одељења, Милица Крантић, 

присуствовали су 07.10.2015. год. свечаном пријему у Републичком фонду за здравствену 

заштиту. Милица је на 21. Васкршњим ликовним радостима освојила награду за најлепше 

осликано јаје. Сусрет са представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања подржао је оснаживање породице и допринео остваривању права детета.  

 

    
 

2. ВОКАЛНА ЕТНО ГРУПА НАШЕ ШКОЛЕ НА „БАНАТСКОМ САБОРУ 2015.“  

У ГРАДУ ДЕСКА У МАЂАРСКОЈ 

 

Међународна сарадња наше школе сваке године се постепено проширује и подиже на 

све виши и значајнији ниво. Сарадња са српском дијаспором у Мађарској, започета 

прошле године, сада је  обогаћена још једним изванредним  наступом.  

Вокална етно група наше школе наступала је 07.11.2015. год. на „Банатском сабору 

2015.“ у градићу Деска у  Мађарској.    

У питању је учешће на духовном концерту у Српској православној цркви у Дески и на 

Световном концерту у месном Дому културе. На оба концерта наступали су извођачи из 

Мађарске и  Румуније, а наша вокална група била је једини представник из Србије. 

Поменута манифестација одржава се 21. пут у овом месту у организацији  Културног 

удружења „Банат“ у сарадњи са Самоуправом Срба у Мађарској, Српском редакцијом 

Мађарског радија, Сегединском месном српском заједницом и Културним и 

документационим центром Срба у Мађарској, и Mинистарством спољних послова 

Републике Србије. 
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Чланице вокалне етно групе су: Мирјана Ђорђевић 8/1, Лидија Божиновић 8/1, Теона 

Лазаревић 8/1, Василија Бугарски 8/1, Анастасија Кангрга Микулић 8/2, Наталија Фаркаш 

8/2 и Невена Теофиловић 8/2. Групом руководи  Мила Ђачић, мастер етномузикологије.  

Захвалност дугујемо директору наше школе Добрици Синђелић на неизмерној 

подршци на свим нашим наступима, као и пратиоцу на овом путовању, вероучитељу 

Душану Петровићу. 

 

  
 

3. УЧЕНИЦИ НАШЕ ШКОЛЕ У ЈУТАРЊЕМ ПРОГРАМУ РТС-А 

 

Отварање радионице „Вредне руке могу све“ која је реализована у нашој школи од 01. 

до 10.02.2016. год. подржали су многи штампани и електронски медији. Новинари РТС-а 

били су гости наше школе и имали прилике да се увере у занимљиво и креативно 

проведено слободно време током зимског распуста. Новинарка РТС-а Слађана Јакуш је 

разговарала са ученицима, а сниматељ  Вук Ћетковић забележио је већ настала дела 

вредних руку наших ученика. Интервју са учесницима радионице емитован је у оквиру 

Јутарњег програма РТС-а у понедељак 01.02.2016. год. 
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4. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА – ЈОШ ЈЕДАН НОВИ ПОЧЕТАК 

 

Госпођа Шпела Дрственшек, директорка Основне школе „Тоне Чуфар“ из Марибора у 

Словенији, посетила је нашу школу 11.02.2016. год.  Дани зимског распуста били су 

испуњени успостављањем нових контаката и ширењем досадашње међународне сарадње. 

Топлу добродошлицу пожелео јој је Добрица Синђелић, директор наше школе, 

представнице Школског одбора и колектива школе. 
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5. ВОКАЛНА ЕТНО ГРУПА НАШЕ ШКОЛЕ У ЖОМБОЉУ У РУМУНИЈИ 

 

Сада већ уобичајена путовања и развијена међународна сарадња наше школе са 

институцијама културе у Румунији добијају на све већем значају. 

10.04.2016. год. чланице вокалне етно групе наступиле су у Музеју штампе у граду  

Жомбољ. Поводом отварања изложбе Венчање краља Александра и краљице Марије у 

румунској штампи, предавање су одржали професори Кристина и Серђу Дема а целокупан 

програм пратио је наступ наше етно групе, која је и овога пута освојила срца публике, и 

добила изузетне похвале и аплаузе. Ученице су учествовале и у снимању телевизијске 

репортаже о овом догађају.  
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6. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

 

Ученик наше школе Михаило Вујић 8/2 освојио је 3.место на државном такмичењу из 

биологије. Такмичење је одржано 15.05.2016. год. у Београду. 

 

 
 

7. ДАН ШКОЛЕ 

 

По први пут наша школа славила је 2016. год. Дан школе одвојено од прославе 

школске славе Свети Сава. За датум прославе је уз благослов Патријаршије изабран 19. 

мај, празник који Српска Православна црква слави у знак сећања на дан када је краљ 

Владислав пренео Савине мошти из Трнова у Србију у манастир Милешеву. 

Ученике, родитеље и многобројне присутне званице – представнике надлежног 

Министарства, Града, локалне самоуправе и мештане Врчина поздравио је најпре 

директор школе Добрица Синђелић, након чега је уследило сечење славског колача и 

културно-уметнички програм у извођењу школског хора и драмске радионице наше 

школе. 
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8. ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ СА ОСНОВНОМ ШКОЛОМ ИЗ МАРИБОРА 

 

Студијско путовање колектива наше школе донело је и потписивање још једног 

међународног протокола о сарадњи.  

Током боравака у Марибору у Основној школи „Тоне Чуфар“ потписан је протокол о 

сарадњи наше две школе. Протокол су потписали Добрица Синђелић, директор ОШ 

„Свети Сава“ из Врчина и Шпела Дрственшек, директорка ОШ „Тоне Чуфар“ из 

Марибора, Словенија,  у четвртак 23. јуна 2016. год. 

Протоколом се указује да ће се у наредном периоду предузимати низ различитих 

активности сарадње двеју школских установа на нивоу размене искустава ученика и 

наставничког кадра, са циљем бољег упознавања и јачања међусобних веза. Сарадња 

ученика и наставника наших школа допринеће стицању нових пријатељстава, усвајању и 

продубљивању нових знања и сазревању позитивног животног искуства савременог 

наставника и ученика. 

Како би успостављена сарадња напредовала, продубљивала се и развијала, делатности 

сарадње биће усаглашене у међусобним контактима који ће претходити реализацији сваке 

активности. 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 

9. СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА У ШК. 2015/16. ГОД. 

 

Свечани пријем ученика 1.разреда одржан је 01.09.2015. год. у свечаној сали наше 

школе. Пријему су присуствовали наставници школе, директор школе Добрица Синђелић, 

представници Општинског већа и локалне заједнице. Културно-уметнички програм 

припремила је драмско-рецитаторска секција од 1. до 4.разреда.  

Обезбеђен је комплетан информативни материјал за све ученике 1.разреда: распоред 

часова, сатница школског звона, сатница за полазак ђачког аутобуса, промотивни летак, 

анкета за обавезни изборни предмет – грађанско васпитање  или верска настава, анкета за 

изабрани изборни предмет, образац за прикупљање основних података о ученику, 

пропагандни материјал „Школе без насиља“ и по примерак нашег школског часописа. У 

изради и припреми информативног материјала учествовали су чланови библиотекарске 

секције и школска библиотекарка Снежана Теофиловић. 

Учитељи 1.разреда у шк. 2015/16. год. су: 

1/1 – Вера Крантић 

1/2 – Гордана Апостоловић 

1/3 – Драгана Гајић 

1/4 – Драган Кузмановић 
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10. ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ – АВАЛА 

 

Шумарски вишебој одржан је 15.09.2015. год. на Авали. Ученике је у оквиру 

планинарске секције на вишебој водила проф. физичког васпитања Александра Бојанић. 

Вишебој развија моторичке вештине ученика и способности сналажења у природи. 

 

   
 

11. ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ – БОЈЧИНСКА ШУМА 

 

Одржан је 15.09.2015. год. у Бојчинској шуми. Ученици су ишли у пратњи проф. физичког 

васпитања Александраом Бојанић. 

 

   

 

12. НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 

 

25.09.2015. год. одржана је 10. пут Ноћ истраживача. Ученици су ишли у пратњи проф. 

физике Златане Ђорђевић и проф. биологије Јелене Вукчевић. Видели су мноштво 

научних поставки и експеримената. 

 

13. ПРИКУПЉАЊЕ НОВЧАНЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ  

У ОКВИРУ ЦРВЕНОГ КРАСТА 

 

Ученици 4/2 одељења наше школе учествовали су као волонтери Црвеног крста у 

хуманитарној акцији сакупљања новчаних прилога. Добро организовани спровели су 

акцију 25.09.2015. год. у близини матичне школе. Сакупљена средства предата су 

Црвеном крсту Гроцке.  
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14. ПЕТНИЦА 

 

Крајем септембра ученик Михаило Вујић 8/2 учествовао је у летњој научној школи 

истраживачке станице Петница. Летња школа је вишедисциплинарни програм увођења 

ученика у основе научног и истраживачког рада. 

 

15. КОНКУРС УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА 

 

Почетком октобра месеца ученица 8/1 одељења, Емилија Крантић, послала је свој 

литерарни рад на конкурс Уједињених нација. 

 

16. ЛИКОВНИ КОНКУРС „ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ“ 

 

Школа је и овог пута охрабрила и подстакла родитеље да активно учествују у животу и 

раду школе, омогућавајући им да својим идејама стварају нове облике сарадње и да им 

истовремено наставни процес буде доступан. Ликовни конкурс је један од начина 

неговања заједништва деце, родитеља и школе. 

Општинско жирирање одржано је у нашој школи 01.10.2015. год. Чланови жирија биле 

су: проф. ликовне културе Марина Митрић, проф. српског језика Марија Старчевић, проф. 

музичке културе Мила Ђачић и школска библиотекарка Снежана Теофиловић. 

Координатор активности била је учитељица Јелена Козлина, руководилац ликовне 

секције. 

Ученици наше школе са пласманом  за градско такмичење:  

Категорија од 1. до 4.разреда 

Прво место освојио  је Максим Вулета 3/1 

Треће место освојио  је Огњен Башић 3/2 

Категорија од 5. до 8.разреда 

Прво место освојила је Јелена Васић 5/3 

Друго место освојио је Данијел Јовановић 5/2 
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17. САЈАМ РАЧУНАРА 

 

02.10.2015. год. ученици од 5. до 8.разреда посетили су Сајам рачунара и упознали се с 

новинама из области рачунара и електронике. 

 

18. ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2015. 

 

Дечја недеља 2015. год. посебну пажњу је посветила подршци породици као битном 

услову најбоље подршке деци за његов раст и развој. У складу са тим, Програм 

активности обележавања Дечје недеље у 2015. год. имао је мото „Подршка породици, 

најбоља подршка деци“. 

Програм активности 

Понедељак 05. октобар 

Хуманитарна акција „Друг другу“ 

Изложба радионице „Вредне руке могу све“ 

Уторак 06. октобар 

Драмска играоница 

Кинеско позориште 

Среда 07. октобар  

Пријем у Републичком фонду за здравствену заштиту 

Спортски дан 

Четвртак 08. октобар 

Мали истраживачи  

Ликовна радионица 

Петак 09. октобар 

Фестивал дечјег стваралаштва 

Креативна радионица за маме и тате 
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19.  ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА „ ДРУГ ДРУГУ“ 

 

Ученици од 1. до 8.разреда 05.10.2015. год. прикупљали су књиге за школску 

библиотеку, поклањали једни другима поклоне које су сами осмислили (написана песма,  

играчка , књига, ...). Активности су имале за циљ да развијају интерперсоналне односе 

међу децом, да негују емпатију, групну солидарност, хуманост и међусобно разумевање. 

 

20. ИЗЛОЖБА РАДИОНИЦЕ „ВРЕДНЕ РУКЕ МОГУ СВЕ“ 

 

05.10.2015. год. у Павиљону „Цвијета Зузорић“ на Калемегдану отворена је изложба 

радова летњих радионица у Београду. Урађена је и поставка креативне радионице „Вредне 

руке могу све“, која је реализована за време летњег распуста у нашој школи 2015. год. 

 

   
 

21. ДРАМСКА ИГРАОНИЦА 

 

Драмска играоница „Да вам се представимо“ за ученике од 1. до 4.разреда одржана је 

06.10.2015. год. у свечаној сали наше школе. Обухватала је приредбу и радионицу под 

називом „У улози маме, у улози тате“. Ученици су кроз  стваралачку игру  развијали 

вештину глуме и преузимање породичних улога.  
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22. КИНЕСКО ПОЗОРИШТЕ 

 

Ради што бољег учвршћивања кинеског језика, који се изучава у нашој школи као 

факултативни предмет, наставница кинеског језика, Чанг Феи, представила је 06.10.2015. 

год. свим ученицима специфичности кинеског језика и позоришта. Координатор ове 

активности била је школска библиотекарка Снежана Теофиловић. 

 

   
23. СПОРТСКИ ДАН 

 

Спортске активности за ученике  од 1. до 8.разреда одржане су 07.10.2015. год. У 

реализацији активности и спортских надметања учествовали су сви ученици и наставници 

матичне и подручне школе. 

 

24. МАЛИ ИСТРАЖИВАЧИ 

 

Експериментална радионица у оквиру предмета биологија, хемија, физика и 

географија, под називом „Комбинована чуда су свуда“  реализована је 08.10.2015. год. у 

свечаној сали наше школе. Циљ радионице  је реализација заједничких  активности 

ученика разредне и предметне наставе, као и промовисање природних наука  путем 

извођења огледа. Професори ових предмета: Златана Ђорђевић, Милица Максимовић, 

Никола Љешњак и Јелена Вукчевић, су заједно са ученицима предметне наставе 

представили науку кроз огледе. 
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25. ЛИКОВНА РАДИОНИЦА 

 

У холу школе 08.10.2015. год. постављена је изложба радова са интерактивне 

радионице „Традиционалне и модерне играчке“. Радионицу је реализовала учитељица 

Јелена Козлина, руководилац ликовне секције, са ученицима и родитељима свог, 3/3 

одељења. Овом темом смо подсетили родитеље да је неопходно деци открити корене из 

наше традиције и културе, али и дати им крила у виду подршке и мотивације за 

будућност. 

 

   
 

26. ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА 

 

Чланице наше вокалне етно групе наступале су 09.10.2015. год. на завршној 

свечаности испред Павиљона „Цвијета Зузорић“. 

 

   
 

27. КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ЗА МАМЕ И ТАТЕ 

 

Креативна, интерактивна радионица за маме и тате одржана је 09.10.2015. год. 

Планирана активност имала је  за циљ да истакне незаменљиву улогу родитеља и важност 

породице у дететовом одрастању. Координатори активности биле су учитељице Вера 

Крантић и Гордана Апостоловић. 
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28. „ТАКО ЈЕ ГОВОРИО МИКА АНТИЋ“ 

 

15.10.2016. год. истакнути глумац Горан Лазовић, гостовао је у нашој школи. Говорио 

је ученицима поезију о луцкастим тајнама заљубљивања, намерним и ненамерним дечјим 

несташлуцима и заблудама о одрастању у представи „Тако је говорио Мика Антић“. 

 

 
 

29. ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА 

 

Одељењске старешине ученика 8.разреда реализовале су екскурзију 17. и 18.10.2015. 

год. Путни правац: Врчин – манастир Ковиљ – Зобнатица – Суботица – Палићко језеро – 

Нови Бечеј – дворац Дунђерски – Врчин. 

 

30. РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА 

 

Рекреативна настава за ученике од 1. до 4.разреда реализована је од 18. до 25.10.2015. 

год. на Тари, у Дечјем одмаралишту „Митровац“. 

 

31. КОНКУРС „СВЕТОСАВЉЕ И НАШЕ ДОБА“ 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Коло српских 

сестара Епархије бачке, Одбор за веронауку Епархије бачке, Центар за ликовно васпитање 

деце и омладине Војводине и Удружење војвођанских учитеља, расписало је 

20.10.2015.год.  међународни конкурс „Светосавље и наше доба“. Ученици наше школе су 

се својим литерарним, ликовним и калиграфским радова на тему Породица одазвали 

конкурсу. 
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32. „ИЗ МОГ УГЛА“ 

 

У оквиру активности пројекта „Школа без насиља“, Ученички парламент осмислио је 

план за израду школског паноа по називом „Из мог угла“, осмишљеног по узору на 

новинску рубрику. Чланови Ученичког парламента су на основу одрађених анкета у свим 

разредима од 5. до 8.разреда месечно бирали: најбољег друга, најпопуларнијег наставника, 

најпозитивнији гест, најчитанију књигу, најслушанију музичку нумеру. 

 

33. НЕДЕЉА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА 

 

22.10.2015. год. чланови Ученичког парламента наше школе, директор школе Добрица 

Синђелић и координатор парламента, проф. географије Никола Љешњак, присуствовали 

су пријему у просторијама градске општине Гроцка у оквиру форума о парлемнтарној 

демократији, демократским процесима, функционисању и надлежности локалне 

самоуправе. 

 

34. САЈАМ КЊИГА 

 

Ученици наше школе посетили су 29.10.2015. год. 60. Међународни београдски Сајам 

књига у пратњи библиотекарке Снежане Теофиловић и проф. српског језика Марије 

Старчевић. Посета је организована за чланове новинарске, радијске, литерарне и 

библиотекарске секције, као и за све љубитеље књиге. Наши мали новинари су погледали 

изложбу новинске карикатуре  и изложбу историје српског новинарства. Посебну пажњу 

наших ученика привукао је пројекат Жива библиотека, који је намењен рушењу 

предрасуда и неговању разумевања, толеранције и емпатије. 
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35. СТРЕЉАЧКА ЈЕСЕЊА  ЛИГА 

 

Одржана је 29.10.2015. год. на Новом Београду. Ученици су показали изузетну 

заинтересованост за стрељаштво. Стрељаштво развија концентрацију и пажњу, доводи до 

склада дисања, погледа, покрета и мисли. Ученике је пратила проф. физичког васпитања 

Александра Бојанић.  

 

   
 

36. УМЕТНИЧКА КРИТИКА 

 

Нова представа драмске радионице наше школе „Приче из 31-ице“, премијерно је 

изведена у понедељак 02.11.2015. год. у свечаној сали школе. Представа је изведена за 

ученике од 5. до 8.разреда који су за свој труд, учење и однос према школи и школским 

обавезама награђени присуством на премијери. У представи су на комичан начин 

представљене друштвене мане обичних, „малих“ људи, који прелазе из једног у други 

конфликт. Организациону подршку пружила је проф. разредне наставе, Бојана 

Теофиловић, координатор радионице за школу. Ученицима је несебичну подршку пружио, 

као и увек, директор школе Добрица Синђелић. 
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37. „МАЛИ ФИЛМ“ У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

„Мали филм“ је едукативни програм за децу и младе, намењен узрасту од пет до 

четрнаест година, који за циљ има популаризацију филмске уметности код најмлађе 

публике. Извођење радионица је подржано од стране Министарства културе Републике 

Србије и Града Београда, а спроводи се у сарадњи са  Филмским центром Србије.  

Кроз интерактивне радионице, које резултирају кратким анимираним или играним 

филмовима чији су аутори учесници, пролазећи кроз поједностављене процесе којима се 

баве и филмски радници, деца су у стању да боље разумеју филмску уметност и развијају 

љубав према њој. 

Наша школа је уз велико ангажовање и подршку директора школе Добрице Синђелић,  

једина школа на нашој општини укључена у реализацију овог пројекта. Радионице су 

реализоване 12. и 13.11.2015. год. 

 

   
 

38.  „КУТИЈА ПОВЕРЕЊА“ 

 

Чланови Ученичког парламента направили су „Кутију поверења“, која је постављена у 

холу наше школе. Кутија поверења имала је циљ да уколико ученици имају било какав 

проблем, предлог, сугестију, критику, или похвалу, а не желе то јавно да саопште, могли 

су то да напишу и убаце у кутију. Кутија поверења  се редовно прегледала и поруке читале 

од стране педагога и психолога школе, као и координатора Ученичког парламента. 

 

39. ВАТРОГАСЦИ-СПАСИОЦИ – ПРЕДАВАЧИ У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

Ватрогасац-спасилац општине Вождовац, Горан Коџић, отац ученика 3/3 одељења, 

Алексе Коџић, са колегама је 13.11.2015. год. обавио едукацију ученика од 1. до 4.разреда. 

Ученици су упознали начин рада ватрогасаца-спасиоца, научили који су делови униформе, 

упознали начин рада ватрогасног возила, и сазнали у којим ситуацијама реагују 

ватрогасци-спасиоци.  
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40.  ПРЕДАВАЊЕ О НАРКОМАНИЈИ 

 

У периоду од  16.  до 19.11.2015. год. ученици 7. и 8.разреда су присуствовали 

предавањима о наркоманији, врстама наркотика и шта они изазивају. Ученици су пажљиво 

пратили  излагања и активно учествовали коментарима и питањима. Предавање је одржала 

патронажна сестра Дома здравља из Врчина, Јелена Стошић, у сарадњи са ученицом 

Средње медицинске школе „Београд“, Ангелином  Јеремић. 

 

   
 

41. ВОЈНИ И ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ 

 

Чланови историјске секције коју води проф. историје Данијела Николић посетили су у 

новембру месецу Војни и Етнографски музеј у циљу очигледне наставе обрађиваних тема. 

 

42. ЕКОЛОШКИ ФЕСТИВАЛ НАУКЕ 

 

17.11.2015. год. ученици 7. и 8.разреда, посетили су Еколошки фестивал науке. 

Ученици су фестивал посетили у пратњи директора школе Добрице Синђелић, проф. 

математике Сање Соколов, проф. физике Златане Ђорђевић и проф. хемије Милице 

Максимовић.  
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43. КОНКУРС КОМПАНИЈЕ „ЦЕПТЕР“ 

 

Компанија „Цептер“ и Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписали 

су 18.11.2015. год. наградни конкурс креативног филма Моћ воде, са циљем развијања 

свести о улози воде у очувању здравља, природне и друштвене средине. Ученици наше 

школе су узели учешће у овом конкурсу. 

 

44. ГОСТОВАЊЕ НА „HAPPY“ ТЕЛЕВИЗИЈИ 

 

Чланице вокалне етно групе наше школе  са својом проф. музичке културе Милом 

Ђачић гостовале су у јутарњем програму „Happy“ телевизије 19.11.2015. год. Представиле 

су своје досадашње успехе и изнеле планове за даље наступе. 

 

 
 

45. РАША ПОПОВ У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

У свечаној сали наше школе 19.11.2015. год. гостовао је писац за децу Раша Попов. 

Малишани су уживали у стиховима и прози коју је говорио Попов, доживљавали хумор 

детињства, дружили се и зближили с писцем.  
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46. ЉУБИВОЈЕ ТАДИЋ, ПРВАК ДРАМЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА У 

БЕОГРАДУ, ГОСТ НАШЕ ШКОЛЕ 

 

Имали смо велику част да по други пут угостимо истакнутог глумца Љубивоја Тадића, 

првака драме Народног позоришта у Београду, који је у нашој школи гостовао                 

23.11.2015. год. У заједничком наступу са глумцем Гораном Лазовићем представљени су 

одломци из позоришних комада под јединственим насловом „Све смо могли ми“. Овим 

гостовањем  проширују се  интересовања и видици, а култура се негује и подиже на 

виши ниво.  

 

 
 

47. EUROBOT“ 

 

У новембру месецу проф. техничког и информатичког образовања Ивана Брашанчевић 

организовала је презентацију „Eurobot“ – најзначајније међународно такмичење из 

области роботике у Европи. Презентација је ученицима приближила процес настанка 

робота, предочила проблеме израде, и дала пример како изгледа такмичење. 

 

 
 

48. ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ „ПАН ТЕАТАР“ У БЕОГРАДУ 

 

Ученици од 1. до 4.разреда посетили су 25.11.2015. год. позориште  „Пан Театар“  у 

Београду. Гледали су представу – модерну бајку „Принцеза без зрна грашка“. Модерне 

бајке представљају прилагођавање драмске уметности савременим погледима на свет 
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наших малишана – хумор на који су до сада већ навикли у свом породичном, школском и 

вршњачком окружењу.  

 

49. СТРЕЉАЧКА ЈЕСЕЊА  ЛИГА 

 

Одржана је 26.11.2015. год. на Новом Београду. Ученици су показали изузетну 

заинтересованост за стрељаштво. Ишли су у пратњи проф. физичког васпитања 

Александре Бојанић. 

 

 
 

50. НАСТУП ЧЛАНОВА ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ НАШЕ ШКОЛЕ У  

„ПАН ТЕАТРУ“ У БЕОГРАДУ 

 

Чланови драмске радионице наше школе наступали су 28.11.2015. год. у позоришту 

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

из аутобуса 31“. На крају наступа члановима радионице су уручене дипломе „Пан Театра“ 

за учешће у представи. 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.  
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51. ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА 

 

Ученици 2/1 одељења су крајем новембра месеца проучавали као посебну тему здраве 

стилове живота. Стечена знања представљена су на одељењском паноу. 

 

 
 

52. ФЕСТИВАЛ НАУКЕ 

 

Ученици предметне наставе су, као и сваке године, посетили Фестивал науке. Ове 

године, посебну пажњу им је привукао штанд Мравополис, на који су уједно били и 

поносни јер је излагач био ученик наше школе Михаило Вујић 8/2, који је на занимљив 

начин дочарао живот мрава. Фестивал је одржан 04.12.2015. год.  

 

  
 

53. ЕКОЛОШКИ БАЗАР ПРЕДШКОЛАЦА 

 

Ученици 7.разреда су са својом проф. биологије Јеленом Вукчевић посетили Еколошки 

базар предшколаца ПУ „Лане“ из Врчина, и тиме показали предшколцима да и старији 

ученици посебну пажњу поклањају рециклажи и очувању животне средине. 
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54. ГОСТОВАЊЕ У ДЕЧЈЕМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ У БЕОГРАДУ 

 

13.12.2015. год. вокална етно група наше школе гостовала је у Дечјем културном 

центру у Београду на годишњем концерту КУД-а „Стеван Штрбац“ из Врчина. 

 

  
 

55. E-TWINNING ПРОЈЕКАТ 

 

Мотивисаност и креативност ученика 3. и 4.разреда на часовима секције енглеског 

језика коју води проф. енглеског језика Драгана Ристић нарочито је дошла до изражаја 

приликом учешћа у пројекту „Christmas in my country” који је за циљ имао упознавање 

ђака са другим културама и обичајима везаним за Божић, усавршавање познавања страног 

језика и проширивање дигиталних компетенција. Ученици су уз помоћ наставнице 

представили своју школу и обичаје, али се и упознали са другим обичајима. Школе су се 

представиле путем PowerPoint презентација а ученици су такође разменили честитке са 

својим вршњацима. У пројекту су учествовале и две школе из Словеније. Одлична 

сарадња је успостављена са колегиницом Росандом Цудер из Основне школе „Тоне 

Чуфар“ у Марибору и колегиницом Јањом Андроић из Основне школе „Рогашка Слатина“ 

у Рогашкој Слатини. Пројекат је рађен путем eTwinning портала који као заједница 

предшколских установа и школа у Европи пружа велике могућности јер наставници из 

свих земаља учесница могу да се региструју и користе мрежне eTwinning алате. 

 

56. САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА ИВОНЕ МЕРЛЕ 

 

Таленат и надареност за ликовну уметност ученице Ивоне Мерле 8/2 препознала је 

њена проф. ликовне културе Марина Митрић, и уз велико ангажовање и подршку проф. 

Марине и директора школе Добрице Синђелић, Ивона је имала прву самосталну изложбу 

ликовних радова одржану у децембру 2015. год. у нашој школи.   
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57. ПРЕДАВАЊЕ О БОЛЕСТИМА ЗАВИСНОСТИ 

 

Предавање о болестима зависности одржано је за ученике 7. и 8.разреда. Предавање су 

припремили и одржали проф. биологије наше школе Јелена Вукчевић и представник 

Црвеног крста Гроцка др Слободан Тасић. Ученици су кроз веома живописно предавање 

увидели последице коришћена психоактивних супстанци и упознали мере заштите. 

 

58. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ  ДЕМУС 2015/16. 

 

Општинско такмичење ДЕМУС 2015/16. год. у категоријама: „Најраспеваније 

одељење“, „Златна сирена “- соло певачи, и мали вокални састави – дуети, терцети, и 

квартети, одржано је 23.12.2015. год. у ОШ „Милоје Васић “ у Калуђерици. Ученице наше 

школе освојиле су четири прве награде: 

Прво место – соло наступ – Мирјана Ђорђевић 8/1 – домаћа изворна народна песма 

Прво место – соло наступ – Невена Теофиловић 8/2 – народна изворна страна песма 

Прво место – дует – Лидија Божиновић 8/1 и Мирјана Ђорђевић 8/1 – страна народна 

песма 

Прво место – терцет – Анастасија Кангрга Микулић 8/2, Невена Теофиловић 8/2 и 

Мирјана Ђорђевић 8/1 – домаћа изворна народна песма. 

Ученице припрема проф. музичке културе МилаЂачић. 
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59. СТРЕЉАЧКА  ЈЕСЕЊА  ЛИГА – ФИНАЛЕ 

 

Финале је одржано 24.12.2015. год. на Новом Београду. Чланови планинарске секције 

су својим досадашњим резултатима обезбедили учешће у овом финалу. 

 

60. НОВОГОДИШЊА ЖУРКА У ПИОНИРСКОМ ГРАДУ 

 

Школа је у сарадњи са спортско-рекреативним центром Пионирски град у Београду, 

организовала је за наше ученике Новогодишњу журку која је реализована 25.12.2015. 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.  

 

   
 

61. НОВОГОДИШЊЕ КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ „У СУСРЕТ 

НОВОГОДИШЊИМ ПРАЗНИЦИМА“ 

 

Током децембра 2015. год. у нашој школи одржане су новогодишње креативне 

радионице деце и родитеља у свим одељења разредне наставе. Новогодишње 

расположење традиционално дочаравају учитељице са својим ученицима и њиховим 

родитељима припремајући креативне радионице које имају за циљ да побуде уметничке и 

естетске склоности и да максимално искористе дечји креативни потенцијал, као и да им 

дочарају  лепоту заједничког дружења и стварања. 
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Такође, у предметној настави ученици радо учествују у новогодишњим активностима – 

кроз биолошку секцију, коју води проф. биологије Јелена Вукчевић, од материјала за 

рециклажу се праве украси којима се украшавају природњачке јелке.  

Ученици предметне наставе су и кроз часове математике са својом проф. Миленом 

Мијајловић израђивали украсе за јелке од математичких модела. 

 

62. ЕКО КВИЗ 

 

Еко квиз је такмичење које је организовало јавно комунално предузеће Градска 

чистоћа. Циљ такмичења био је едукација ученика и подизање свети о заштити природе. 

Ученици наше школе успешно су завршили први и пласирали се у други круг који је 

одржан у јануару 2016. год. Ученике је припремала проф. биологије Јелена Вукчевић. 

 

63. НОВОГОДИШЊИ БАЗАР 

 

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

школи. Ове године одржан је 28.12.2015. год. Родитељи ученика су кроз многобројне 

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

задовољни оствареном сарадњом. 
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64. НОВОГОДИШЊИ  КОНЦЕРТ 

 

Одржан је 29.12.2015. год. у свечаној сали наше школе. Новогодишњи концерт је једна 

од традиционалних манифестација. Присутне је најпре поздравио директор наше школе 

Добрица Синђелић. Такође, поздравио је председника градске општине Гроцка, Стефана 

Дилберовића, и чланове Општинског већа Живадина Митрића и Зорана Којића. Речи 

хвале од директора могли смо чути како за ученике, тако и за колектив школе. 

Наступали су хор и етно група наше школе под уметничким руководством проф. 

музичке културе Миле Ђачић, и ученици и професори Основне музичке школе из Гроцке.  

 

  
 

65. ПОДЕЛА НОВОГОДИШЊИХ ЧЕСТИТКИ 

 

Руководилац Ученичког парламента, проф. географије Никола Љешњак као и сваке 

претходне године, и ученици наше школе, делили су мештанима Врчина новогодишње 

честитке које су направили ученици. 

 

  
 

66. НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ РАДИО ЕМИСИЈЕ 

 

Поводом Новогодишњих и Божићних празника чланови новинарске и радијске секције 

од 5. до 8.разреда припремили су радио емисије које су емитоване путем школског 

разгласа. 
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67. БАДЊИ ДАН УЗ ВОКАЛНУ ЕТНО ГРУПУ 

 

Вокална етно група наше школе под руководством проф. музичке културе Миле Ђачић 

наспутала је на Бадњи дан 06.01.2016. год. у Цркви Светих апостола Петра и Павла у 

Врчину у оквиру Вечерње Литургије и паљења Бадњака. 

 

68. СВЕТОСАВСКИ ТУРНИР У ШАХУ 

 

Поводом школске славе – Светог Саве, у нашој школи је 19.01.2016. год. организован 

турнир у шаху. 

Победници су: 

Ученици од првог до четвртог разреда 

1.место: Теофиловић Огњен 3/1 

2.место: Митровић Светозар 4/2 

3.место: Раденковић Вељко 3/2 

Ученици од петог до осмог разреда 

1.место: Исидоровић Страхиња 5/3 

2.место: Вујић Предраг 5/2 

3.место: Вагић Лука 5/2 

Организатори такмичења су : школа, учитељ Драган Кузмановић и Шаховски клуб Врчин. 

 

   
 

69. МИЛАН МИША ЧОЛОВИЋ У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

Светски признат сликар Милан Миша Чоловић боравио је у нашој школи 21.01.2016. 

год. и са ученицима 2/3 одељења одржао ликовну радионицу. Ученици су добили праве 

савете о коришћењу сликарских материјала и техника, и упутства како да ослободе и 

испоље машту и креативност. Највеће богатство које су добили на овим часовима било је 

сазнање да је уметност свуда око нас. Посету је организовала одељењски старешина 2/3 

одељења, проф. разредне наставе Слађана Вагић. 
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70. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

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

22.01.2016. године. Дежурни наставници и прегледачи за 3. и 4.разред биле су учитељице: 

Крантић Јасмина, Гајић Драгана, Апостоловић Гордана и Кнежевић Љиљана.За ученике 

од 5. до 8.разреда биле су проф. математике: Соколов Сања, Милошевић Горица и 

Мијајловић Милена. 

Најбоље резултате и пласман на општинско такмичење постигли су: 

Трећи разред 

1. Вулета Максим 3/1 (80 бодова) 

2. Теофиловић Огњен 3/1 (80 бодова) 

3. Стевановић Биљана 3/2 (80 бодова) 

4. Јордановић Андријана 3/3 (70 бодова) 

5. Башић Огњен 3/2 (60 бодова) 

6. Миловановић Алекса 3/3 (60 бодова) 

Четврти разред 

1. Јеремић Милица 4/1 (60 бодова) 

2. Ђорђевић Милица 4/2 (60 бодова) 

3. Николић Марта 4/2 (45 бодова) 

4. Гајић Михаило 4/1 (40 бодова) 

5. Дукић Алекса 4/2 (40 бодова) 

6. Шкипина Јелена 4/2 (40 бодова) 

Пети разред 

1. Крантић Зорица 5/1 (55 бодова) 

2. Стекић Стефан 5/1 (50 бодова) 

3. Ковачевић Огњен 5/1 (45 бодова) 

Шести разред 

1. Бугарски Јоко 6/3 (80 бодова) 

2. Опра Јован 6/2 (75 бодова) 

3. Јашић Даница 6/1 (75 бодова) 

4. Марковић Никола 6/2 (65 бодова) 

5. Навитовић Стефан 6/3 (65 бодова) 

Седми разред 

1. Илић Марко 7/1 (100 бодова) 

2. Ранковић Ана 7/2 (60 бодова) 

3. Љубојевић Мина7/2 (56 бодова) 

Осми разред 

1. Кангрга Микулић Анастасија 8/2 (80 

бодова) 

2. Ђорђевић Мирјана 8/1 (80 бодова) 

3. Милановић Дуња 8/2 (60 бодова) 
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71. ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У ВАТЕРПОЛУ 

 

Одржано је од 10. до 23.01.2016. год. Златну медаљу је освојила репрезентација 

Србије. Ученицима је школа омогућила да посете и ову манифестацију у циљу развијања 

спортских вредности. 

 
 

72. „КАРАЂОРЂЕВАЧКА ПРЕЛА“ 

 

24.01.2016. год. вокална етно група наше школе наступала је у Банатском Карађорђеву 

на манифестацији „Карађорђевачка прела“.  

 

73. СВЕТОСАВСКИ ЛИКОВНО – ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 

 

На ликовно- литерарном конкурсу „Савиним стопама“ који је расписала наша школа 

поводом Савиног дана, трочлани жири у саставу: проф. српског језика Сунчица Ђорђевић, 

https://sr.wikipedia.org/wiki/10._%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80
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проф. српског језика Јелена Лепен и бибилиотекарка Снежана Теофиловић, изабрао је 

најбоље радове. Прво место и част да прочита свој рад на свечаној академији 27.01.2016. 

год. имаће  Катарина Маринковић ученица 7/1 одељења. Друго место освојила је Емилија 

Крантић ученица 8/1 одељења, а тећепласирана је Дејана Јашић ученица 5/1 одељења. 

Похваљују се: 

Михаило Старчевић 5/3, Јелена Васић 5/3, Валентина Николић 5/2, Бојана  Радосављевић  

6/2, Лени Вулета 6/3, Димитрије Павловић 6/3, Анђелија Вељковић 7/2, Реља Ковачевић 

7/2, Никола Бугарчић 7/3. 

  

74. ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ – СВЕТИ САВА 

 

Наша школа има част да носи име једног од најзначајнијих личности наше историје. 

Школска слава обележена је 27.01.2016. год.  

 08.00 – Литургија у Храму Светих апостола Петра и Павла у Врчину. 

Традиционалне духовне песме извела је етно група наше школе. 

 Школски час посвећен личности и делу Светог Саве 

 11.00  – Резање славског колача 

Директор школе, Добрица Синђелић, је најпре поздравио све присутне и пожелео 

срдачну добродошлицу. Приступило се резању славског колача са Оцем Душаном, 

старешином Храма Светих апостола Петра и Павла у Врчину. 

 Свечана академија у свечаној сали наше школе 

 Изложба ликовних радова 

 Свечани ручак 

 

У достизању многобројних циљева и успеха  помажу нам многобројни сарадници. Ове 

године истичемо и посебно се захваљујемо: госпођи Снежани Ђурић, секретару 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Београда, председнику Градске 

општине Гроцка, господину Стефану Дилберовићу, господину Драгољубу Којчићу, 

директору Завода за уџбенике, директорки Основне музичке школе Гроцка, госпођи 

Бранки Ивковић Петронић, председнику Месне заједнице Врчин, Радомиру Аврамовићу, 

родитељима и донаторима: госпођи Јелени Вулета, госпођи Катарини Нинковић, 

господину Дејану Митрићу и господину Ратку Теофиловићу.  

 

Прослава школске славе је прилика за доделу награда за успехе на такмичењима током 

шк. 2014/15. год.  

Постигли смо изузетне резултате на такмичењима на свим нивоима и остварили 

историјска постигнућа за нашу школу – пласмане на  државна такмичења из историје, 

биологије, географије, хемије и рукомета. 

Историја 

Проф. историје Данијела Николић и награђени ученици: 
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Саша Вагић – 2.место на општинском и  пласман на градско такмичење 

Ученице које су достигле државни ниво такмичења су:  

Невена Маринковић, Емилија Крантић  и  Анастасија Кангрга Микулић. 

Биологија 

Проф. биологије Јелена Вукчевић и Јелена Милосављевић и  награђени ученици: 

Марија Бурсаћ, Владимир Ракочевић, Теодора Тимотић, Александра Којић и Ана 

Ранковић – постигнутим резултатима на општинском такмичењу пласирали су се на 

градско такмичње на ком су освојили  друга места. 

Наши ученици на државном такмичењу: 

Емилија Крантић, Михаило Вујић и Зорана Вагић  

Хемија 

Проф. хемије Милица Максимовић и ученице које су имале пласман и учешће на грдском 

такмичењу:  

Зорана Вагић, Мирјана Ђорђевић, Дуња Милановић, Невена Теофиловић, Анастасија 

Кангрга Микулић и  Јана Јашић.  

Наши најбољи хемичари са пласманом на државно такмичење: 

Ђорђе Стојиљковић и Алекса Стекић  

Географија 

Проф. географије Никола Љешњак и награђени ученици:  

Алекса Марковић – 2.место  на општинском и 3 .место на градском  такмичењу. 

Михаило Вујић  је достигао и пласман на државно такмичење. 

Рукомет 

Екипа ученица 7. и 8.разреда – 1.место на општинском, градском и међуокружном 

такмичењу и пласман на државно такмичење.  Екипу су чиниле: Марија Ђорић, Неда 

Маринковић, Јана Јашић, Андреа Мартић, Јована Матејић, Милица Теофиловић, Марија 

Вагић, Анђела Благојевић, Сања Кнежевић, Јелена Маринковић, Маја Јелачић и Зорана 

Вагић. Наставник je проф. физичког васпитања Милош Танић.  

Екипа ученица 5. и 6.разреда – 1.место на општинском и градском такмичењу освојиле 

су: Сара Драча, Сара Бугарчић, Тамара Матејић, Анђелија Петрић, Хелена Стевановић, 

Дејана Теофиловић, Даница Јашић, Маша Вукас, Анђела Танасијевић, Марина Чамџић, 

Николија Апостоловић. Наставник je проф. физичког васпитања Милош Танић.  

У овој категорији ово је највиши ниво такмичења. 

Музичка култура 

Проф. музичке кулуре Мила Ђачић и награђене ученице: 

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

Теофиловић,  Анастасија Кангрга Микулић и Наталија Фаркаш. 

Прво место на градском такмичењу ДЕМУС у категорији терцета: Лидија Божиновић, 

Мирјана Ђорђевић и Анастасија Кангрга Микулић.  

Специјалну награду градског ДЕМУС такмичења, која се рачуна изнад првог места, 

освојио је дует у саставу Наталија Фаркаш и Невена Теофиловић.  
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Физика 

Проф. физике Златана Ђорђевић и ученици који су освојили пласман на градско 

такмичење:  

Анастасија Кангрга Микулић, Ђорђе Стојиљковић, Реља Ковачевић  и  Ивона Коџић  

Енглески језик 

Проф. енглеског језика Горица Апостоловић и награђена ученица 

Невена Маринковић – пласман на градско такмичење. 

Математика 

Проф. математике Сања Соколов и награђен ученик 

Ђорђе Стојиљковић – пласман на градско такмичење. 

„Мислиша“ 

Максим Вулета, Теофиловић Огњен, Николић Теодора, Радовановић Илија, Гајић 

Михаило, Јеремић Милица, Узелац Андрија, Јашић Даница, Љубојевић Мина и  

Стојиљковић Ђорђе. 

Техничко и информатичко образовање 

Проф. Зоран Стојадиновић 

У бродомоделарству Ђорђе Јашић је освојио 1.место на општинском и тиме се  пласирао 

на градско такмичење. 

Информатика  и рачунарство 

Проф. Ивана Брашанчевић 

Марко Илић - 1.место на општинском и пласман на градско такмичење. 

Ликовни конкурс  „Мали Пјер“ 

Општинско такмичење је одржано  у нашој школи, а сви награђени ученици  остварили су 

пласман на градско такмичење:  Максим Вулета, Хелена Стошић, Саша Вагић, Вања 

Миладиновић, Анђела Танасијевић, Михаило Вујић и Ивона Мерле.  

Руководиоци ликовне секције  су проф. ликовне културе Марина Митрић и проф. разредне 

наставе Јелена Козлина. 

Таленат и надареност за ликовну уметност ученице Ивоне Мерле препознала је проф. 

ликовне културе Марина Митрић, а уз велико ангажовање и подршку директора наше 

школе Ивона је имала и ПРВУ самосталну изложбу ликовних радова одржану у децембру 

2015. године у нашој школи.   

Глума 

Координатор драмске радионице за нашу школу је проф. разредне наставе Бојана 

Теофиловић. 

Драмска група наше школе  је освојила 1. место на општинском и пласман на градско 

такмичење, а ученица Дуња Милановић је на градском такмичењу освојила награду за 

најбољу женску улогу.  

Ликовно – литерарни конкурс наше школе „Савиним стопама“.   

Прво место – литерарни рад – Катарина Маринковић  

Прво место – ликовни рад – Вања Маринковић  
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 „Светосавски шаховски турнир“ наше школе 

Награђени ученици: Огњен Теофиловић, Светозар Митровић, Вељко Раденковић, 

Страхиња Исидоровић, Предраг Вујић и Лука Вагић 

 

За вишегодишњи рад и изузетан допринос у афирмацији школе, награђена је Илинка 

Маринковић, секретар школе. 

 

      
 

      
 

75. БИОСКОПСКА ПРОЈЕКЦИЈА У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

29.01.2016. год. проф. српског језика Јелена Лепен реализовала је своју идеју и 

искористила технолошке могућности које наша школа пружа ученицима и запосленима. 

Ученицима 7.разреда је омогућила да у свечаној сали на платну гледају филм „Поп Ћира и 

поп Спира“. Дело је, иначе, предвиђено за лектиру. Ученици коју су прочитали књигу 

упоређивали су књигу и филм, ученици који нису прочитали, добили су мотив да је 

прочитају.  
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76. ДИВЧИБАРЕ - ЗИМСКИ ИЗЛЕТ 

 

Зимски излет на Дивчибарама реализован је 30.01.2016. год. Ученици су ишли у 

пратњи проф. физичког васпитања Александре Бојанић. 

 

           
77. „ВРЕДНЕ РУКЕ МОГУ СВЕ” 

 

Под покровитељством Секретаријата за спорт и омладину, а у сарадњи наше школе и 

Пријатеља деце општине Гроцка, у нашој школи од 01. до 10.02.2016. год. одржана је 

бесплатна креативна радионица за децу и младе „Вредне руке могу све”. Водитељи 

радионице биле су Милена Јанковић, проф. разредне наставе, и Ана Матејић, педагог. 

Координатори и сарадници у реализацији биле су проф. разредне наставе Гордана 

Апостоловић и библиотекарка Снежана Теофиловић, чланице Пријатеља деце општине 

Гроцка. 

Циљ радионице био је 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 старих стаклених флаша акрил бојама, прављење накита од 

пластичних флаша, једноставни еко-рамови од гранчица из дворишта ... Активности су 

реализоване кроз индивидуални и групни рад. Пружају могућност заједничког дружења и 

да се на креативан, стваралачки начин искористи слободно време, на задовољство самих 

полазника, водитеља програма  и родитеља. 

 

78. ИЗЛОЖБА РАДИОНИЦЕ „ВРЕДНЕ РУКЕ МОГУ СВЕ“ 

 

Одржана је 10.02.2016. год. у изложбеном холу наше школе. Плакатима, позивницима 

и флајерима смо обавестили и позвали мештане и све заинтересоване да посете изложбу, а 

такође су нам у великој мери изашли у сусрет многобројни медији. Присутне посетиоце на 

отварању поздравио је Добрица Синђелић,  директор наше школе, као и госпођа Еленa 

Билић, помоћник секретара у Секретаријату за образовање и дечју заштиту. Почаствовани 
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смо посетом госпође Елене Билић и госпође Тање Поповић чланице Градског већа града 

Београда. Изложбу су посетили и чланови Савета родитеља и Школског одбора, као и 

господин Живадин Митрић, члан Општинског већа задужен за образовање, многобројни 

мештани,  родитељи и рођаци ученика који су похађали радионицу.  

 

   
 

   
  

79. ЗИМСКЕ СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 

 

Школа је за све ученике током зимског распуста обезбедила одржавање спортских 

активности у фискултурној сали школе – фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, полигони, 

елементарне и штафетне игре. Спортске игре је реализовао проф. физичког васпитања 

Милан Јерковић. 

 

80. ДЕЧЈИ ЗИМСКИ КАМП 

 

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

организовала за ученике разредне наставе ,,Дечји зимски камп”, који је реализован током 

зимског распуста 2016. год. Програм је обухватао: забавно-рекреативну радионицу, 

кошарку, фудбал, одбојку, слободне активности. Ученике је свих пет дана у камп пратио 

проф. разредне наставе Милан  Сантрач. 
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81. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 

 

Одржано је у кабинету за физику 19.02.2016. год. у организацији проф. физике Златане 

Ђорђевић. 

 

82. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Одржано 20.02.2016. год. 

Милица Живковић 8/1 – 3.место и пласман на градско такмичење. 

Дуња Милановић 8/2 – 3.место и пласман на градско такмичење. 

 

83. СТРЕЉАШТВО – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Одржано је 21.02.2016. год. Ученик наше школе Јован Опра 6/2 остварио је запажене 

резултате. 

 

84. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 

 

Такмичење је одржано 21.02.2016. год. у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи. 

Данило Петровић 8/3 – 2.место и пласман на градско такмичење. 

Марко Илић 7/1 – 3.место и пласман на градско такмичење. 

 

85. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ  

 

Одржано је 23.02.2016. год. у средњој школи у Гроцкој. Ученице 5. и 6.разреда су 

освојиле 1.место. Такође, ученице 7. и 8.разреда су освојиле 1.место. Обе екипе су 

оствариле пласман на градско такмичење.  
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86. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

 

Одржано је у кабинету за биологију 24.02.2016. год. у организацији проф. биологије 

Јелене Вукчевић. 

 

87. СТРЕЉАЧКА ПРОЛЕЋНА  ЛИГА   

 

Стрељачка пролећна лига одржана је 25.02.2016. год. Наши ученици су имали успеха 

на такмичењу и освојили пехар. 

 

 
 

88. ШКОЛСКО  ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

 

Такмичење је одржано за ученике 7. и 8.разреда у кабинету за хемију 26.02.2016. год. у 

организацији проф. хемије Милице Максимовић и Катарине Живановић. Пласман на 

општинско такмичење: Тихомир Ђорђевић 7/3, Ана Ранковић 7/2, Мина Љубојевић 7/2, 

Анђелија Вељковић 7/2, Реља Ковачевић 7/2, Анастасија Кангрга Микулић 8/2, Дуња 

Милановић 8/2, Мирјана Ђорђевић 8/1. 

 

89. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

Такмичење је одржано 27.02.2016. год. у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи. 

Биљана Стевановић 3/2 – 1.место. 

Зорица Крантић 5/1 – 2.место и пласман на градско такмичење. 

Мирјана Ђорђевић 8/1 – 2.место и пласман на градско такмичење. 

 

90. ДАН ОДБОЈКЕ 

 

Поводом дана одбојке у нашој школи одржан је одбојкашки турнир. Реализатори 

турнира били су проф. физичког вапитања Александра Бојанић и Милан Јерковић. 
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91. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

 

Одржано је у кабинету за географију 03.03.2016. год. у организацији проф. географије 

Николе Љешњак. 

 

92. „МАЛИ ПЈЕР“ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Такмичење за најбољу дечју карикатуру “Мали Пјер” у 2016. год. одржано је у нашој 

школи 04.03.2016. год. 

У првој категорији, од 1. до 4.разреда  

2.место Милош Крантић 3/2  

2.место Лука Вуковић 4/2 

2.место Максим Вулета 3/1  

3.место Јован Митрић 3/2 

3.место Лазар Кнежевић 1/3 

У другој категорији, од 5. до 8.разреда  

2.место Лазар Аврамовић 8/1  

2.место Предраг Вагић 8/1  

3.место Тијана Копривица 6/3  

3.место Марко Илић 7/1 

3.место Анастасија Кангрга Микулић 8/2  

Чланови комисије: Милош Илић, сликар, Милица Петровић, дизајнер и Милена Јанковић, 

проф. разредне наставе. Координатор: Ана Матејић, педагог. Сарадници у реализацији: 

Јелена Козлина, Марина Митрић и Гордана Апостоловић. 
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93. „МАЛИ ПЈЕР“ – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

На градском такмичењу Максим Вулета 3/1 је освојио  3.место, а похвале су освојили 

Лука Вуковић 4/2, Марко Илић 7/1 и Лазар Аврамовић 8/1. 

 

    
 

94. СТРЕЉАЧКА ПРОЛЕЋНА  ЛИГА   

 

Још једно такмичење за ученике планинарске секције одржано је 05.03.2016. год. 

Руководилац планинарске секције је проф. физичког васпитања Александра Бојанић. 

 

95. КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Одржано је 05.03.2016. год. у ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ у Београду.  

Емилија Крантић 8/1 – 2.место. 

Милица Живковић 8/1 – 2.место. 

Марија Павловић 7/2 – 3.место. 

Све три ученице имају пласман на градско такмичење. 
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96. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

 

Одржано је 05.03.2016. год. у нашој школи. Ученици који су остварили пласман на 

градско такмичење: Реља Ковачевић 7/2 – 1.место, Ана Ранковић 7/2 – 1.место, Мирјана 

Ђорђевић 8/1 – 1.место, Анастасија Кангрга Микулић 8/2 – 2.место, Вељковић Анђелија 

7/2 – 2.место, Мина Љубојевић 7/2 – 2.место, Тихомир Ђорђевић 7/3 – 3.место. 

 

97. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

 

Такмичење је одржано 06.03.2016. год. у нашој школи. Пласман на градско такмичење: 

Митић Јелена 5/1, Стевановић Хелена 5/1, Васић Алекса 5/1, Бурсаћ Марија 6/1, Вагић 

Милица 6/2, Теофиловић Вања 7/3, Крантић Емилија 8/1, Вујић Михаило 8/2. 

 

98. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

 

Одржано 06.03.2016. год.у ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој.  

Анастасија Кангрга Микулић 8/2 – 1.место. 

Емилија Крантић 8/1 – 1.место. 

Зорица Крантић 5/1 – 3.место. 

Све три ученице оствариле су пласман на градско такмичење. 

 

99. ДАН ЖЕНА 

 

Сваке године на многобројне начине обележимо Дан жена и поклонимо пажњу 

нежнијем полу. Ученици праве честитке за маме, баке, сестре, тетке, учитељице, теткице, 

итд. Изводимо приредбе и представе за припаднице нежнијег пола. Школски панои 

обилују ликовним радовима са овом тематиком.  
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100. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ – ПРВИ НИВО 

 

Одржано је 09.03.2016. год. на Новом Београду у хали „Спортова“. Наше ученице 7. и 

8.разреда су победом оствариле пласман на следећи ниво градског такмичења.  

 

      
 

101. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ – ДРУГИ НИВО 

 

Одржано је 10.03.2016. год. у хали „Спортова“ на Новом Београду. Ученице 7. и 

8.разреда су оствариле победу и пласирале се у завршно финале градског такмичења – 

трећи ниво. 

 

102. МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „МИСЛИША“ 

 

10.03.2016. год. у нашој школи одржано је математичко такмичење  „Мислиша“ у 

организацији Клуба младих математичара „Архимедес“ за територију целе Србије. 

Учествовали су ученици од 2. до 8.разреда. Координатор такмичења за школу је проф. 

разредне наставе Љиљана Кнежевић. Успешној реализацији допринели су и дежрни 

наставници – учитељице и професорке математике. Ученица Биљана Стевановић 3/2 

одељења освојила је 3.место на такмичењу. Похвале су освојили: Анђелија Крантић 2/1, 

Илија Радовановић 4/3, Анђелија Вељковић 7/2 и Марко Илић 7/1. 
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103. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ  

ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА 

 

Школско такмичење у рецитовању за ученике од 1. до 8.разреда одржано је 11.03.2016. 

год. у свечаној сали наше школе. Чланове жирија чинили су: књижевник Мирослав 

Кокошар – председник жирија, и чланице: Татјана Станојевић, библиотекарка, и Илинка 

Маринковић, секретар школе. Такмичење је било отворено за јавност. Такмичење је 

организовала проф. разредне наставе Бојана Теофиловић, руководилац драмско-

рецитаторске секције од 1. до 4.разреда. 

Пласман на општинско такмичење остварили су: Александар Ђорић 2/2, Исидора 

Кнежевић 3/4, Милица Ђорђевић 4/2, Милан Велишић 5/1, Ћирило Ђорђевић 5/1, Слађана 

Радовановић 6/1 и Марија Павловић 7/2. 

 

   
 

104. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 

 

Одржано је 13.03.2016. год. у ОШ „Алекса Шантић“ у Калуђерици. 

Анастасија Кангрга Микулић 8/2 – 2.место и пласман на градско такмичење. 

Даница Јашић 6/1 – 3.место. 

Ивона Коџић 7/2 – 3.место. 

 

105. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

 

Одржано 13.03.2016. год. у ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој. 

Седми разред: 

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

Јован Јеремић 7/1 – 2.место и пласман на градско такмичење. 

Марко Илић 7/1 – 3.место. 

Осми разред 

Михаило Вујић 8/2 – 3.место. 
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106. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ – 7. И 8. РАЗРЕД 

 

Такмичење је оджано 14.03.2016. год. у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи за ученике  и 

ученице 7. и 8.разреда. Ученице 7. и 8.разреда су освојиле 3.место. 

 

107. ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ – 5. И 6. РАЗРЕД 

 

Такмичење је оджано 15.03.2016. год. у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи за ученике  и 

ученице 5. и 6. разреда. Наши ученици су имали учешће без даљег пласмана. 

 

         
 

108. АКТИВ БИБЛИОТЕКАРА 

 

16.03.2016. год. у Ранчићевој кући, галерији Центра за културу Гроцка, отварена је  

групна изложба Актива библиотекара основних школа са територије општине Гроцка под 

називом „Библиотека – срце школе“ с циљем представљања библиотеке као центра 

културних дешавања у школи. Активности наше школе представила  је библиотекарка 

Снежана Теофиловић. 

 

  
 

109. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ – ТРЕЋИ НИВО – ФИНАЛЕ 

 

Одржано је 16.03.2016. год. у Спортском центру „Шумице“. Ученице 7. и 8.разреда су 

освојиле 1.мето и пласирале се на међуокружно такмичење. 
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110. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ФУДБАЛУ 

 

Ученице 5. и 6.разреда су освојиле 1.место на општинском такмичењу и пласирале се 

на градско такмичење. 

 

111. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ 

  

Одржано је 19.03.2016. год. у ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој. Ученик Новитовић 

Стефан 6/1 освојио је 5.место.   

 

112. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Одржано је 19.03.2016. год. у ОШ „Милоје Васић“ у Калуђерици. 

Зорица Крантић 5/1 – 3.место и пласман на градско такмичење. 

Емилија Крантић 8/1 – 3.место и пласман на градско такмичење. 

 

113. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ  ДЕМУС 2015/16. 

 

Градско ДЕМУС такмичење „Златна сирена“ одржано је 21.03.2016. год. у Дечјем 

културном центру у Београду. 

Ученице наше школе већ традиционално освајају прве награде: 

Мирјана Ђорђевић  8/1 - 1.место, соло наступ. 

Невена Теофиловић  8/2 - 2.место, соло наступ. 

Лидија Божиновић 8/1 и Мирјана Ђорђевић 8/1 - 1.место, дует. 

Мирјана Ђорђевић 8/1, Невена Теофиловић 8/2 и  Анастасија Кангрга Микулић 8/2 - 

1.место, терцет. 

Ученице припрема и води проф. музичке културе Мила Ђачић. 
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114. ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

 

Ученици од 1. до 4.разреда, у пратњи одељењских старешина, посетили су 22.03.2016. 

год. позориште „Пан Театар“ у Београду. Гледали су представу „Пипи Дуга Чарапа у 

Квизионеру“. 

 

115. МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ 

 

Међуокружно такмичење је одржано 23.03.2016. год. у Руми. Ученице 7. и 8.разреда 

наше школе су играле две утакмице и освојиле 2.место на међуокружном такмичењу . 

Екипу су чиниле: Анђела Благојевић 8/1, Милица Теофиловић 8/1, Сања Кнежевић 8/2, 

Јелена Маринковић 8/2, Марија Вагић 8/2, Анђела Пешић 8/2, Николија Апостоловић 7/3, 

Марина Чамџић 7/3, Таша Ђорић 7/1, Анђелија Петрић 7/2, Сара Бугарчић 6/1 и Тамара 

Матејић 6/2. Екипу је водила проф. физичког васпитања Александра Бојанић. 

 

116. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ 

 

Одржано је 24.03. 2016. год. у ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој. Ученици наше 

школе, иако нису остварили пласман на даљи ниво такмичења, добили су похвале жирија 

за артикулацијско и дикцијско изражавање. 

 

117. ПРЕДАВАЊЕ О ХИГИЈЕНИ 

 

У циљу промовисања здравих хигијенских и животних навика, и мотивисања ученика 

за редовно одржавање личне и радне хигијене за ученике од 1. до 4.разреда у нашој школи 

одржано је предавање. Предавања су у периоду од 22.03. до 31.03.2016. год. реализовале 

медицинске сестре Дома здравља из Врчина. Обрађене су теме из области хигијене косе, 
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коже, ноктију, гардеробе, обуће; хигијене исхране, животног и радног простора. 

Предочене су мере превенције заразних болести. 

 

  
 

118. ПРЕДШКОЛЦИ У ШКОЛИ 

 

Учитељи 4.разреда наше школе и васпитачице предшколске групе ПУ „Лане“ из 

Врчина крајем марта месеца организовали су посету предшколаца школи. Предшколци су 

обишли школске просторије, и кроз игру и концентрацијске вежбе са будућим учитељима 

1.разреда видели како се одвија школски живот.  

 

   
 

119. „ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП“ 

 

Наша школа приступила је хуманитарној и еколошкој акцији „Чеп за хендикеп“ 

Удружења параплегичара и квадриплегичара Баната „Чеп за хендикеп“. У акцији 

прикупљања чепова учествовао је велики број ученика наше школе. Циљ је да развијањем 

свести код ученика о значају рециклаже помогнемо изради помагала.  
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120. ГЕНЕРАЦИЈСКО ДРВО ОДЕЉЕЊА 1/4 

 

01.04.2016. год. ученици 1/4 одељења подручне школе са својим учитељем Драганом 

Кузмановићем засадили су у школском дворишту генерацијско дрво – Платан. Најпре су 

дрво „окитили“ својим порукама и писмима, а затим су својим ручицама засадили и 

отпевали му песму. Овом свечаном тренутку за ову генерацију присуствовао је и директор 

школе Добрица Синђелић. 

 

       
 

121. ОРИЈЕНТИРИНГ 

 

Оријентиринг – Београдска школска лига одржан је 02.04.2016. год. на Ушћу. 

Учествовали су чланови планинарске секције наше школе и обезбедили учешће у финалу. 

 

 
 

122. ОРИЈЕНТИРИНГ – ФИНАЛЕ 

 

Оријентиринг – Београдска школска лига – финале – одржано је 02.04.2016. год. у 

Топчидерском парку.  Уједно је реализована и посета Милошевом конаку. 
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123. КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Такмичење је одржано 02.04.2016. год. у ОШ „Змај Јова Јовановић“. 

Марија Павловић 7/2 – 1.место и пласман на државно такмичење. 

Милица Живковић  8/1 – 2.место.  

Емилија Крантић  8/1 – 3.место. 

 

124. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

 

Одржано је 02.04.2016. год. у ОШ „Стеван Сремац“ у Београду. Саша Вагић 7/2 

освојио је 3.место. 

 

125. КУЛТУРА НАВИЈАЊА 

 

Ученици од 4. до 7.разреда наше школе присуствовали су 06.04.2016. год. градском 

такмичењу у кошарци за ученике основних и средњих школа. Такмичење је одржано у 

„Хали спортова Ранко Жеравица“ на Новом Београду. Ученици су ишли у пратњи 

наставника Александре Бојанић, Јелене Лепен, Катарине Живановић, Бојане Теофиловић, 

Душана Петровића и Милана Сантрача. Превоз и освежење на трибинама – сокови и 

слаткиши, обезбедила je школа у сарадњи са општином Гроцка. Циљ посете је остварен: 

истицање спортских вредности, здравих животних навика, уочавање и учвршћивање 

културе понашања на спортским манифестацијама и такмичењима, мотивисање ученика за 

бављење спортом. 

 

  
 

126. СТРЕЉАЧКА ПРОЛЕЋНА ЛИГА – ФИНАЛЕ  

 

Финале у стрељаштву одржано је на Новом Београду 07.04.2016. год. Ученици наше 

школе освојили су пехар. 
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127. МЕСЕЦ ФРАНКОФОНИЈЕ 

 

Ученица наше школе Теодора Тимотић 6/1 учествовала је 29.03.2016. год. на 

манифестацији Месец франкофоније организованом у сарадњи Народне библиотеке 

Србије, Мастер Арт академије и Француског института у Србији. Извођене су нумере 

музичких праваца од импресионализма до популарне музике 20. века.  

 

   
 

128. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ФУДБАЛУ 

 

Ученице 5. и 6.разреда су на градском такмичењу освојиле 5.место. 

 

129. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Одржано је 03.04.2016. год. у ОШ „Данило Киш“ у Београду. 

Емилија Крантић 8/1 – 3.место. 

 

130. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГЛУМИ – КРАТКЕ ДРАМСКЕ ФОРМЕ 

 

Општинско такмичење у глуми – Кратке драмске форме, одржано је 08.04.2016. год. у 

свечаној сали наше школе. Такмичење је организовано у сарадњи школе и Пријатеља деце 

Гроцка. Нашу школу представили су чланови драмско-рецитаторске секције од 5. до 
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8.разреда с представом „Школски дан“, освојили 1.место и пласирали се  на градско 

такмичење. Секцију води проф. српског језика Сунчица Ђорђевић, која је уједно аутор 

текста и сценографије. За костимографију били су задужени чланови секције. Глумачки 

тим чинили су ученици 6/2 одељења: Анђелија Арсић, Марија Раденковић, Ивана 

Маринковић, Тамара Јашић, Тамара Матејић, Јована Теофиловић, Дара Барзин, Ана Вујић, 

Ања Маринковић, Бојана Радосављевић, Илија Кочовић, Иван Кнежевић, Виктор 

Ђуровић, Стефан Кузмановић. 

 

   
 

131. УХВАТИ ИДЕЈУ – ДАН ДЕВОЈЧИЦА 

 

У оквиру пројекта Ухвати идеју који реализује Удружење пословних жена Србије, под 

покровитељством Министарства омладине и спорта, ученице наше школе Дуња 

Милановић 8/2, Анђела Пешић 8/2 и Ивона Мерле 8/2 осмислиле и снимиле туторијал на 

тему „Како да боље учим“ с циљем пружања помоћи вршњацима. Филм је ушао у ужи 

круг такмичења, а о даљем пласману одлучиваће сртучни жири али и број прегледа на You 

tube каналу. 

 

132. ОКРУЖНО (ГРАДСКО) ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

 

Окружно (градско) такмичење за ученике основних школа ГО Гроцка одржано је у 

нашој школи 09.04.2016. год.  

Михаило Вујић 8/2 – 1.место и пласман на државно такмичење. 

Алекса Васић 5/1 – 2.место. 

Емилија Крантић 8/1 – 3.место. 
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133. ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ 

 

Сваке године наставник веронауке Душан Петровић организује поклоничка путовања. 

Ове године велики број ученика је посетио Фрушку гору – „Српску Свету гору“, као и 

манастире у Овчарско–Кабларској клисури. 

 

134. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Ученица наше школе Дуња Милановић 8/2 освојила је 4.место. 

 

135. ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 

Пробни завршни испит одржан је у нашој школи 15. и 16.04.2016. год. Организован је 

на највишем степену квалитета и идентичности са правим завршним испитом, са свим 

појединостима, како би ученици што боље упознали процедуру полагања и стекли увид у 

степен свог знања. 

 

   
  

136. АТЛЕТИКА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Општинско такмичење је одржано 15.04.2016. год. Ученици који су се пласирали на 

градско такмичење су Хелена Стевановић 5/1 и Ћирило Ђорђевић 5/1. Екипу је водио 

проф. физичког васпитања Милан Јерковић. 

 

137. КОШУТЊАК - ПРОЛЕЋНИ ИЗЛЕТ 

 

Пролећни излет у Кошутњаку у оквиру планинарске секције реализовала је 16.04.2016. 

год. проф. физичког васпитања Александра Бојанић. Ученици су проучавали биљку 

сремуш и посетили место на ком је погубљен Кнез Михаило.  
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138. „ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Такмичење је одржано 16.04.2016. год. у ОШ „Мића Стојковић“ у Умчарима. Екипа 

наше школе освојила је 2.место. 

 

 
 

139. АТЛЕТИКА – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

Градско такмичење је одржано 18.04.2016. год. на стадиону „Црвене Звезде“. Ученица 

Хелена Стевановић  5/1  такмичила се у дисциплини на 300 метара,  а ученик  Ћирило 

Ђорђевић 5/1 у дисциплини скок у даљ. Ученике је  водила проф. физичког васпитања 

Александра Бојанић. 
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140. БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ 

 

У организацији наше школе и општине Гроцка 19.04.2016. 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.  

 

   
 

141. САЈАМ ОБРАЗОВАЊА 

 

Организатор је наша школа која је уједно и менторска школа за подручје ГО Гроцка, 

под вођством директора школе Добрице Синђелић и Тима за професионалну оријентацију, 

а уз подршку Градске општине Гроцка и Канцеларије за младе.  

20.04.2016. год. у просторијама Градске општине Гроцка, одржан је четврти по реду 

Сајам образовања за основце под називом „Пронађи пут до жељене школе“. На Сајму се 

представило 20 средњих школа, а Сајам је посетило преко 700 ученика. Мали матуранти, 

свих седам основних школа наше општине, имали су прилику да директно добију 

информације које ће им помоћи у одабиру будуће професије, као и да виде како на делу 

изгледа пракса у средњој школи за коју су заинтересовани.  
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142. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

 

Анастасија Кангрга Микулић 8/2 освојила је 1.место на градском такмичењу и  

пласирала се на државно такмичење. 

 

143. ЛИКОВНО И ПЕСНИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

 

20.04.2016. год. ученик 4/2 одељења Лука Вуковић, имао је у својој школи самосталну 

изложбу ликовних радова употпуњену читањем Лукине поезије. Изложба је била 

постављена у холу школе, а у свечаној сали Лукину поезију читали су Лука и његови 

другари из одељења. Идеју за представљање Лукиног стваралаштва дали су директор 

школе Добрица Синђелић и одељењски старешина Бојана Теофиловић, уз свестрану 

подршку Лукине породице.  

 

  
 

144. ВАСКРШЊЕ СВЕЧАНОСТИ 20. ДО 23.04.2016. ГОД. 

 

На састанку Тима за припрему и реализацију „Васкршњих свечаности 2016.“ 

договорене су следеће активности: 

 Расписивање  Васкршњег литерарног конкурса за ученике 5. до 8.разреда. 

Среда 20. април  

 Радионице са родитељима у оквиру одељењске заједнице. 

 У сарадњи са Пријатељима деце општине Гроцка биће одржана изложба шарених јаја 

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

Четвртак 21. април  

 Хепенинг у школском дворишту – цртање кредама у боји и осликавање и шарање 

дрвених јаја. 

Петак 22. април   

 Васкршњи базар 

Недеља 01. мај 

 Васкршњој Литургији у храму Светих апостола Петра и Павла у Врчину 

присуствоваће ученици наше школе. 
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145. ВАСКРШЊИ ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 

 

Ученици Марко Ђорђевић и Катарина Маринковић написали су два најбоља литерарна 

рада која су читали у оквиру радијске секције наше школе. Остали учесници конкурса су 

похваљени. 

 

146. РАДИОНИЦЕ СА РОДИТЕЉИМА 

 

20.04.2016. год. одржане су радионице са родитељима у оквиру одељењских заједница 

ученика од 1. до 4. разреда. 

 

       
 

       
 

147. ИЗЛОЖБА И ЖИРИРАЊЕ ШАРЕНИХ ЈАЈА 

 

У сарадњи са Пријатељима деце општине Гроцка 20.04.2016. год. у нашој школи 

одржана је изложба шарених јаја ученика свих основних школа са општине и  жирирање 

за градску изложбу. Жири: сликар Милош Илић, проф. ликовне културе Марина Митрић, 

секретар школе Илинка Маринковић. Координатор је била проф. разредне наставе Милена 

Јанковић. Сарадници у реализацији: професори разредне наставе Јелена Козлина, Гордана 

Апостоловић и Милан Сантрач. 
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148. ВАСКРШЊИ ХЕПЕНИНГ 

 

21.04.2016. год. за ученике од 1. до 8.разреда одржан је хепенинг у школском 

дворишту – цртање кредама у боји и осликавање и шарање дрвених јаја. Ликовна секција 

је дала свој допринос у реализацији Васкршњих свечаности организовањем многобројних 

радионица са ученицима и њиховим родитељима.  

 

   
 

149. ВАСКРШЊИ БАЗАР 

 

22.04.2016. год. у дворишту школе одржан је Васкршњи базар. Васкрс, као 

најрадоснији празник обележен је мноштвом активности, а базар представља завршницу 

која све те активности обједињује и презентује. 
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150. УПОЗНАВАЊЕ ГРОЦКЕ 

 

Ученици 4/2 одељења наше школе са својом учитељицом Бојаном Теофиловић 

посетили су 22.04.2016. год. Гроцку. Посета је организована у сарадњи школе и 

директорке Центра за културу Гроцка, Зорице Атић. Ученици су посетили Сајам 

хортикултуре и изложбу ручних радова у сали општине. Посетили су ресторан 

„Виногради“. У Коњичком клубу „Урбан каубој“ ученици су видели и мазили коње. Крај 

посете био је резервисан за Ранчићеву кућу, седиште Центра за културу Гроцка, где је 

посећена изложба „Џивџан и пријатељи“ ауторке Мике Ловре. 

 

   
 

151. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГЛУМИ – КРАТКЕ ДРАМСКЕ ФОРМЕ 

 

Такмичење градског нивоа које носи назив „Меморијал Драгослав Симић“ одржано је 

22.04.2016. год. у Центру за културу и образовање у Раковици. Ученици наше школе 

извели су представу „Школски дан“. Ученица Марија Раденковић 6/2 освојила је награду 

за најбољу женску улогу у представи. 
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152. ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ 

 

Још један шумарски вишебој одржан је у оквиру обележавања Дана планете Земље 

22.04.2016. год. Ученици планинарске секције су учествовали и на овом вишебоју. 

 

153. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

 

Такмичење је одржано 23.04.2016. год. у ОШ „Борислав Пекић“ у Београду. 

Анастасија Кангрга Микулић 8/2 је освојила 3.место и пласирала се на државно 

такмичење. 

 

154. ПОСЕТА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА 

 

Наши ученици су 24.04.2016. год. посетили Факултет организационих наука у 

Београду у склопу пројекта Професионална оријентација. Не пропуштамо прилику да 

ученицима омогућимо што боље упознавање професија у склопу пројекта. 

 

155. ДЕЖУРСТВО УЧЕНИКА 

 

Једна од многобројних активности како би се ученици 4.разреда упознали са 

активностима својих старијих другара је и дежурство у школи. Уместо ученика од 5. до 

8.разреда, од 26.04.2016. год у својој смени дежурају ученици 4.разреда. Част да први пут 

у историји школе дежурају као четвртаци имали су ученици 4/1 одељења Михаило Гајић и 

Урош Јеремић. 

  

 
 

156. ПРЕДСТАВА ЗА НАЈМЛАЂЕ 

 

26.04.2016. год. у свечаној сали школе одржана је представа „Маша и медвед“ у 

извођењу путујуће драмске групе позоришта из Београда. 
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157. ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ 2016. – ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 

  

Општинско такмичење у глуми – „Позоришне игре деце и младих 2016.“ одржано је у 

свечаној сали наше школе 27.04.2016. год. Организатори такмичења били су школа и 

Пријатељи деце општине Гроцка. О победнику такмичења одлучивао је стручни жири: 

- Маја Матијевић, дипломирана глумица – председник жирија 

- Сара Апостоловић, студент друге године Академије уметности у Новом Саду 

- Никола Тодоровић, апсолвент глуме Академије лепих уметности у Београду 

Прво место и пласман на градско такмичење освојили су ученици наше школе с 

представом „Бајкоград“, а ученица Марија Раденковић 6/2, освојила је две појединачне 

награде – награду за најбољи сценски покрет и награду за најбољи костим. 

 

   
 

158. БИОЛОШКА СЕКЦИЈА 

 

Током априла 2016. год. на биолошкој секцији обрађивана је тема - семе. Ученици су 

правили колекције семена и на очигледним примерима допуњавали знање стечено на 

редовној настави – упознавали разлике између монокотиледоних и дикотиледоних семена. 

Руководилац биолошке секције је проф. биологије Јелена Вукчевић. 
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159. ВАСКРС 

 

01.05.2016. год. Васкршњој Литургији у храму Светих апостола Петра и Павла у 

Врчину присуствовали су  ученици наше школе са вероучитељем Петровић Душаном. 

 

160. ВАСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ РАДОСТИ ДЕЦЕ БЕОГРАДА 

 

01.05.2016. год. на Православно богословском факултету Јана Маринковић 1/1 и 

Милош Крантић 3/2 добили су награде за најлепше осликано јаје, а Јелисавета Јашић 1/1 

за најлепши ликовни рад. 

 

161. ВАСКРШЊИ ПОКЛОНИ 

 

03.05.2016. год. чланови Ученичког парламента поделили су 50 најлепше осликаних 

јаја и Васкршње честитке својим суграђанима у центру Врчина. 

 

162. ЕКО РАДИОНИЦА 

 

Почетком маја, као и сваке године, ученици 8.разреда су учествовали у Еко радионици. 

Циљ је да ученици развију свест о рециклажи и очувању животне средине, учествују у 

групном раду, унапреде моторику, испоље  своју креативност. Радионица је рађена у 

корелацији са продуженим боравком и млађим разредима. Резултат – саксијице за 

зачинско биље са поруком будућим генерацијама. 

 

163. ШТА НАМ ПОМАЖЕ ДА УПОЗНАМО ПРОШЛОСТ КРАЈА 

 

У оквиру предмета Природа и друштво у одељењу 3/3 одржан је час везан за прошлост 

краја. Ученици су активним учешћем у припреми часа допринели његовој позитивној 

реализацији.  Донели су предмете које су употребљавали њихови преци. Најпре су остале 

другове упознали са називом и наменом предмета, а потом је одржана одељењска 

изложба. Посета Завичајном музеју наше школе, који има сталну поставку, заокружила је 

предвиђену тему. 
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164. РЕВИЈА ПОБЕДНИКА ГРАДСКОГ ТАКМИЧЕЊА ДЕМУС 

 

09.05.2016. год. у Дечјем културном центру у Београду одржана је Ревија победника 

градског такмичења основних школа. Том приликом наступиле су ученице наше школе, 

које су освојиле прве награде у жанру изворна народна песма у категорији дуета и 

терцета: Мирјана Ђорђевић 8/1, Лидија Божиновић 8/1, Невена Теофиловић 8/2 и 

Анастасија Кангрга Микулић 8/2. 

 

  
 

165. ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС „МОЈЕ ОКРУЖЕЊЕ – МОЈА 

КУЛТУРНА БАШТА“ 

 

10.05.2016. год. Центар за културу Гроцка расписао је ликовни и литерарни конкурс 

„Моје окружење - моја културна башта“. Изложба најуспелијих дечјих радова биће 

представљена групном изложбом у Ранчићевој кући током септембра месеца, у оквиру 

манифестације „Дани европске баштине“. Ученици су на конкурс послали мноштво 

радова. 

 

166. „ДРОГА ЈЕ 0, ЖИВОТ ЈЕ 1“ 

 

Министарство унутрашњих послова, одељење за превенцију и сузбијање наркотика 

већ десет година спроводи акцију „Дрога је 0, живот је 1“. У циљу превенције болести 

зависности и наркоманије, предавања су одржана за  ученике 4. и 7.разреда 12.05.2016. 

год. у свечаној сали школе.   
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167. ЛИКОВНИ КОНКУРС ЈП „СРБИЈА ШУМЕ“ 

 

ЈП „Србија шуме“ са темом „Шума дише – природа прича“ расписало је ликовни 

конкурс на коме су наши ученици вредно учествовали. 

 

168. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГЛУМИ – ПОЗОРИШНЕ ИГРЕ 

 

Градско такмичење у глуми – 31. Фестивал позоришних игара деце и младих Београда, 

у организацији Пријатеља деце Београд, одржано је 12. и 13.05.2015. год. на великој сцени  

Центра за културу и образовање у Раковици. Учествовали смо с представом „Бајкоград“. 

Драмску групу чинили су Лени Вулета, Анђелија Арсић, Дара Барзин, Јована Теофиловић, 

Андреа Живковић, Алекса и Андрија Симоновић, Слађана Радовановић, Марија 

Раденковић, Биљана Стевановић, Марија Бурсаћ, Михајло Старчевић и Тијана Копривица. 

Ученици су на такмичење ишли у пратњи проф. разредне наставе Бојане Теофиловић, 

координатора радионице за школу.  

Драмска група освојила је 3.место на овом градском такмичењу, а ученица Марија 

Раденковић, освојила је награду за најбољу женску улогу. 

 

   
 

169. ТАКМИЧЕЊЕ У ЗНАЊУ КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Успешано одржавање наставе кинеског језика у нашој школи обележили смо још 

једном активношћу. Ученици наше школе Ђорђе Бајић 7/3, Вања Теофиловић 7/3, Милица 

Теофиловић 6/1, Тијана Копривица 6/3  и Лени Вулета 6/3, присуствовали су  14.05.2016. 

год. такмичењу из кинеског језика „Кинески Мост“ које се одржава у VI Београдској  

гимназији. Такмичење се одвија за  ученике кинеског језика из целог света,  ван кинеског 

говорног подручја. Присутнима су се обратили Sun XinQuan, Први секретар Амбасаде НР 

Кине у Србији и  директор VI Београдске  гимназије Раде Зејак, а награде победницима 

такмичења уручио је директор наше школе Добрица Синђелић. У ревијалном делу 

програма наступила је ученица наше школе Вања Теофиловић. Ученици су на ову 

манифестацију ишли у пратњи директора школе Добрице Синђелић и школске 

библиотекарке Снежане  Теофиловић. 
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170. ЈЕДНОДНЕВНА  ЕКСКУРЗИЈА  ЗА  УЧЕНИКЕ 1. И  2. РАЗРЕДА   

 

Једнодневна екскурзија за ученике 1. и 2.разреда реализована је 14.05.2016. год. 

Релација на којој је реализована екскурзија била је: Врчин-Опленац-Топола-Аранђеловац-

Врчин. У Опленцу у цркви Светог Ђорђа, задужбини краља Петра I Карађорђевића, 

ученици су слушали предавање о изградњи цркве и династији Карађорђевића, обишли 

кућу краља Петра I Карађорђевића. Посећен је и Карађорђев град и Буковичка бања.  

 

171. ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 5, 6. И 7. РАЗРЕДА 

 

Екскурзија за ученике 5, 6. и 7.разреда је реализована 14. и 15.05.2016. год. Путни 

правац: Овчарско-Кабларска клисура – Златибор – Тара – ХЕ „Перућац“. 

 

172. ЈАВНИ ЧАС ЗА УЧЕНИКЕ 1. И 2. РАЗРЕДА НАШЕ ШКОЛЕ 

 

20.05.2016. год. у свечаној сали наше школе одржан је јавни час за ученике 1. и 

2.разреда.  Представили су се полазници Основне музичке школе из Гроцке упознајући 

своје другаре са музичким инструментима и добро познатим композицијама.   
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173. „ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ“ 

 

Општинско такмичење „Шта знаш о црвеном крсту“ одржано је 20.05.2015. год. у ОШ 

„Илија Гарашанин“ у Гроцкој. Екипу наше школе сачињавали су ученици 4.разреда: 

Апостоловић Јана 4/2, Николић Марта 4/2, Јелена Шкипина 4/2 и Никола Вагић 4/2. Екипу 

је припремала и пратила проф. разредне наставе Бојана Теофиловић. Ученици су освојили 

4.место. 

 

174. ЛИКОВНО – ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС „КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ“ 

 

20.05.2016. год. ученику Виктору Демировић 3/4 уручена је награда за ликовни рад на 

конкурсу „Крв живот значи“. 

 

 
 

175. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

 

У нашој школи 21.05.2016. год. одржано је државно такмичење у знању немачког 

језика у оквиру пројекта „Мој викенд у Бечу“ у организацији немачко-аустријског центра 

„Willkommen“. Координатори пројекта за школу су професорке немачког језика Ранка 

Ступар и Александра Гајачки. Ученице које су оствариле запажене резултате: Хелена 

Стошић 5/1–6.место, Амалија Свичевић 6/3–9.место и Милица Теофиловић 6/1–10.место. 

 

176. ИНКЛУЗИВНА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА 

 

Инклузивна позоришна представа на српском знаковном језику „У потрази за 

изгубљеном књигом“ одржана је у свечаној сали наше школе за ученике од 5. до 7.разреда 

под покровитељством  Секретаријата за културу Града Београда. 
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177. ЛУТКАРСКЕ ПРЕДСТАВЕ 

 

Луткарска секција коју води проф. разредне наставе Слађана Вагић представила је 

своја остваарења луткарским представама „Лија и ждрал“, „Доживљаји мачка Тоше“ и 

„Славко Брљавко“. 

 

   

 

178. НАГРАДЕ ЗА НАЈУСПЕШНИЈА ГЛУМАЧКА ОСТВАРЕЊА 

 

Свечана додела награда обављена је 26.05.2016. год. у Скупштини града Београда у 

свечаној сали Старог двора. Награде су уручене члановима драмске радионице наше 

школе који су освојили 3.место с представом „Бајкоград“ на градском такмичењу у глуми 

– Позоришне игре деце и младих Београда. Такође, ученица Марија Раденковић 6/2, 

освојила је две прве награде за најбоље женске улоге. Једну награду за улогу Мие у 

представи „Школски дан“ на Фестивалу кратких драмских форми, и другу награду за 

улогу Дворске луде у представи „Бајкоград“. 

 

       
 

179. ДРУГАРСКО ВЕЧЕ – ПЛЕС МАТУРАНАТА 

 

26.05.2016. год. матуранти су уз прелеп амбијент, музику и предметне наставнике на 

оригиналан начин прославили завршетак осмогодишњег образовања. За организацију био 

је задужен проф. географије Никола Љешњак, координатор Ученичког парламента. 
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180. ЛИКОВНИ КОНКУРС „ТО ЈЕ МОЈ МЕКСИКО“ 

 

Амбасада Мексика расписала је ликовни конкурс „То је мој Мексико“ који 

организује Институт Мексиканаца у иностранству. Тема конкурса је „Насликајмо заједно 

музику и традиције Мексика“. Ученици наше школе су, по пропозицијама, урадили радове 

тимског карактера. Одабрани радова биће објављени 22.11.2016. год. Радови ће чинити 

део путујуће изложбе која ће се представити у Мексику и у мексичким конзулатима и 

амбасадама широм света. 

 

   
 

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

 

Екскурзија је реализована 28.05.2016. год. Путни правац: Врчин – Текериш – Тршић – 

Троноша – Врчин. Обухватала је: 

Текериш – обилазак монументалног споменика подигнутог у част јунака Церске битке. 

Посета спомен костурици саграђеној 1928. год. а 1989. год. претвореној у музеј.  

Тршић – обилазак Тршића: Вукове куће, музејске поставке, саборишта, меморијале школе. 

Троноша – обилазак манастирског комплекса, задужбине краља Драгутина из 13. века.  

 

        
 

182. ЛУКИНО ВЕЧЕ УМЕТНОСТИ – СЛИКАРСТВО, ПОЕЗИЈА, ГЛУМА 

 

02.06.2016. год. у свечаној сали школе ученик Лука Вуковић 4/2 имао је још једну 

изложбу својих ликовних радова и представљање своје поезије. Представљени су и 

драмски комади драмско-рецитаторске секције од 1. до 4.разреда, чији је и Лука члан. У 

холу школе постављена је изложба Лукиних ликовних радова. Публику су чинили 



75 

 

представници Савета родитеља, Школског одбора и сви заинтересовани становници 

Врчина. На крају програма, директор школе Добрица Синђелић уручио је Луки књигу као 

награду. 

 

       
 

183. „ДРАГИ ДНЕВНИЧЕ“ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

 

03.06.2016.год. ученици од 1. до 4.разреда у свечаној сали гледали су најновију 

представу драмске радионице наше школе „Драги дневниче“. Представа је поучно-

наративно-психолошког карактера. Говори о проблемима с којима се деца сама суочавају, 

и бунту који испољавају јер своје проблеме не могу сама да реше, а помоћ не долази, и 

говори о грешкама у понашању које праве јер су неприхваћена.  

 

 
 

184. СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Светски дан заштите животне средине обележен је 05.06.2016. год. у одељењу 3/3 које 

веома брине о уредности радног простора и чистоћи окружења. Поруке о очувању чистог 

животног окружења и еко поруке исписали су на мајицама, како би утицали на промену 

еколошке свести наших суграђана. У исписаним мајицама прошетали су школом и 

улицама Врчина.  
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185. „РАДИОНИЦА БАСНОПИСАЦА“ 

 

У Бео зоо-врту 06.06.2016. год. свечано су уручене награде конкурса Задужбине 

„Доситеј Обрадовић“, под именом „Радионица баснописаца“.  Жири у саставу: Слободан 

Станишић, књижевник - председник жирија, Марија Бишоф, књижевница, и академски 

сликари Ивана Видић и Предраг Тодоровић одабрао је најбоље радове у неколико 

категорија. Заменик градског секретара за образовање и дечју заштиту Игор Раичевић, 

управница Задужбине Мирјана Драгаш и књижевник Слободан Станишић, уручили су 

награде учитељима и  добитницима у неколико категорија.  У категорији за најбољи текст 

и илустрацију, Андреју Николићу 3/2 уручена је друга награда за текст и илустрацију 

басне „Две овце“.  
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186. 13. МЕМОРИЈАЛНИ КОНЦЕРТ „ЈЕЛЕНА СТОЈИЉКОВИЋ“ 

 

07.06.2016. год. у свечаној сали школе одржан је 13. по реду Меморијални концерт 

„Јелена Стојиљковић“. Концерт се одржава у спомен трагично настрадале ученице наше 

школе и Основне музичке школе Гроцка. У знак сећања на Јелену, породица Стојиљковић 

је установила фонд „Јелена Стојиљковић“ из ког се награђују три најуспешнија и уједно 

најмлађа ученика од 1. до 3.разреда музичке школе.  

 

   
 

187. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ДАН 

  

Школа је у сарадњи са спортско-рекреативним центром „Пионирски град“ 

организовала 07.06.2016. год. 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.  

 

   
 

188. ПРИРЕДБА ЗА КРАЈ 3. РАЗРЕДА 

 

Одељење 3/3 припремило је приредбу за крај 3.разреда 08.06.2016. год. у свечаној сали 

школе. Приредби су присуствовали родитељи, директор школе, библиотекарка и бројни 

гости. Рецитације, драматизације, музички наступи, имитације Мајкла Џексона,  песме на 
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кинеском језику који ученици уче у нашој школи, и научни експерименти задивили су 

присутне. Приредба је завршена заједничким извођењем песме „Деца су украс света“ у еко 

мајицама на којима су исписане поруке о важности очувања животне средине. 

 

       
 

189. ЗАВРШНЕ ПРИРЕДБЕ ПРЕДШКОЛЦА 

 

Будући прваци одржали су 03. и 09.06.2016. год. своје завршне приредбе у свечаној 

сали наше школе. Одржавање приредби у сарадњи са школом још је један од начина којим 

настојимо да предшколце приближимо поласку у 1.разред. 

 

   
 

190. „ДРАГИ ДНЕВНИЧЕ“ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 

 

09.06.2016. год. ученици од 5. до 8.разреда у свечаној сали су гледали најновију 

представу драмске радионице наше школе „Драги дневниче“. Организација доласка 

ученика у својству публике била је слободног карактера – по слободној вољи и избору. 
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191. РЕВИЈА ПОБЕДНИКА 

 

У свечаној сали школе 10.06.2016. год.  одржана је  „Ревија победника“ у оквиру 

програма „Свет стваралаштва и културе деце и младих“. Организатори су наша школа и 

Пријатељи деце општине Гроцка а под покровитељством  Града Београда – Секретаријата 

за спорт и омладину. Свечаност је отворио директор наше школе Добрица Синђелић, а 

присутне су поздравили и члан Општинског већа за образовање Живадин Митрић, и 

представница Пријатеља деце Гроцка и координатор програма, Ана Матејић.  

Свим првопласираним учесницима градских и републичких такмичења који су кроз 

песму и игру представили нашу општину  уручене су награде.  

 

         
 

192. ДОДЕЉЕНЕ НАГРАДЕ НАШИМ НАЈУСПЕШНИЈИМ УЧЕНИЦИМА 

 

10.06.2016. год. у великој сали Скупштине градске општине Гроцка организован је 

традиционални пријем најуспешнијих ученика у школској 2015/2016. год. Додељене су 

награде ђаку генерације, вуковцима и ученицима који су остварили запажене резултате на 

градским и државним такмичењима. 

Свечаном пријему присуствовали су председник градске општине Гроцка Драгољуб 

Симоновић, заменица  председника градске општине Гроцка Живадинка Аврамовић, 

заменик председника Скупштине општине Гроцка Владимир Трајковић, чланови 

Општинског већа Живадин Митрић и Милица Николић, директори, професори и 

наставници школа. 

Ученици су награђени вредним књигама, а Емилија Крантић, ђак генерације наше школе, 

на поклон је добила и таблет уређај. 

Носиоци Вукове дипломе наше школе су: 

Анастасија Кангрга Микулић, Михаило Вујић, Дуња Милановић, Невена Теофиловић, 

Мирјана Ђорђевић, Василија Бугарски, Теона Лазаревић, Василије Јукић, Лука 

Радовановић, Лидија Божиновић и Данило Петровић.  

Награђени су и наши најуспешнији спортисти: Јелена Маринковић, Анђела Пешић, Сања 

Кнежевић, Марија Вагић, Анђела Благојевић и Милица Теофиловић. 
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193. РАЗМЕНА УЏБЕНИКА 

 

Захваљујући одличној сарадњи коју наша школа има са родитељима ученика, у 

просторијама школе је 12.06.2016. год. организовaна је међуодељењскa разменa уџбеника.  

Ученици су, уз обавезно присуство родитеља, имали  могућност међусобне размене или 

продаје и куповине уџбеника. Организатори размене су проф. историје Данијела Николић и 

школска библиотекарка Снежана Теофиловић. 

 

 
 

194. „БОЖИНИ  ГЕНИЈАЛЦИ“ 

 

Ученици, и родитељи 4/1 одељења наше школе за крај школске године припремили су 

несвакидашње емотивно изненађење учитељу Божидару Теофиловићу. Са жељом да се 

искаже захвалност за улогу коју учитељ има у одрастању сваког детета, окупили су се  

представници СВИХ генерација учитеља Боже и наравно „Божини Генијалци“– генерација 

2005. год. – 4/1 одељење шк. 2015/16. год. 
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Дани у којима живимо обележени су критикама да су праве вредности изгубљене и  

заборављене, али овакви гестови потврђују да није у потпуности тако и да се у нашој 

школи и нашем месту прве вредности негују. 

 

 
 

195. ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА ТАМАРЕ ТОШИЋ 

 

У свечаној сали наше школе 14.06.2016. год. одржана је хуманитарна изложба 

уметничких радова у декупаж техници ауторке Тамаре Тошић, некадашње чланице нашег 

колектива.  

 

        
 

196. „CINDERELLA“ У  ВРЧИНУ 

 

Негујући праве вредности унапређујемо културне активности наше школе. Тако је 

14.06.2016. год. одржан концерт популарне, класичне, филмске, џез и руске 

традиционалне музике. „Cinderella“ квартет чинили су Надежда Станојевић-виолина,  Ана 

Марија Вучић-виолина, Александра Ђорђевић-виолончело, Јелена Првуловић-клавир и 

специјални гост продуцент Зоран Радетић. 
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197. ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 

Реализација завршног испита за ученике 8.разреда спроведена је 15, 16. и 17.06.2016. 

год. у потпуном складу са Правилницима, Прописима и Упутствима Министарства 

просвете. 

 

 
 

198. НАГРАДНИ ИЗЛЕТ ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

И НАЈУРЕДНИЈУ ОДЕЉЕЊСКУ ЗАЈЕДНИЦУ 3/3 

 

Традиционално се у нашој школи на крају сваке школске године награђује сваки успех 

и пример лепог и културног понашања. 

Ове године су награђени ученици 3/3 одељења разредне наставе, јер је њихова 

учионица током школске године била пример посвећености у одржавању хигијене радног 

простора. Награђени су и најуспешнији ученици из сваког одељења од 1. до 4.разреда. 

Излет је реализован 16.06.2016. год. Ученици од 1. до 4.разреда су у пратњи учитељица 

Јелене Козлине и Слађане Вагић посетили знаменитости Београда – Храм Светог Саве, 

Народну библиотеку, манастир Раковицу и Авалу. 
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199. НАГРАДНИ ИЗЛЕТ ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 

 

Наградни излет за најуспешније ученике од 5. до 8.разреда реализован је 17.06.2016. 

год. Вође пута били су вероучитељ Душан Петровић и проф. географије Никола Љешњак. 

Ученици су обишли археолошко налазиште у Винчи, споменик културе – Ранчићеву кућу, 

Грочанску чаршију, Касноримску гробницу у Брестовику, Манастир Рајиновац, видиковац 

ресторана ,,Виногради“ и коњички  клуб ,,Urban Cowboy“.  

 

200. ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ 

 

Шумарски вишебој, последњи за ову школску годину, одржан је у Липовачкој шуми 

27.06.2016. год. Чланови планинарске секције на овај начин развијају своје физичке 

способности и унапређују своје здравље боравећи на свежем и чистом ваздуху. 

 

   
 

201. МАТУРСКО ВЕЧЕ 

 

Матурско вече је одржано 27.06.2016. год. у свечаној сали наше школе. Прослави  су 

присуствовали одељењске старешине, предметни наставници и учитељи матураната. 

Свечаност је обраћањем ученицима отворио директор школе Добрица Синђелић. 

Присутнима су се емотивним говорима обратили ђак генерације Емилија Крантић и 

представници сваког одељења матураната. Ова генерација ученика ће бити упаћена као 

изузетно успешна у учењу и владању. 
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202. ДОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА УЧЕНИЦИМА 8. РАЗРЕДА 

 

На Видовдан, 28.06.2016. год. уручена су сведочанства матурантима наше школе. 

Свеченост је отворио Добрица Синђелић, директор школе, а затим је уручио књиге и 

посебне дипломе ђаку генерације Емилији Крантић и вуковцима:  8/1 - Лидија Божиновић, 

Василија Бугарски, Мирјана Ђорђевић, Василије Јукић, Емилија Крантић, Теона 

Лазаревић, Лука Радовановић; 8/2 - Анастасија Кангрга Микулић, Дуња Милановић, 

Михаило Вујић, Невена Теофиловић; 8/3 - Данило Петровић. 

Спортисткиње  генерације – првакиње Београда у рукомету: Анђела Благојевић 8/1, 

Милица Теофиловић 8/1, Сања Кнежевић 8/2, Јелена Маринковић 8/2 , Марија Вагић 8/2,  

и Анђела Пешић 8/2, такође су награђене књигама и похвалницама.  

Присутне је поздравила и Илинка Маринковић, секретар школе, а затим су одељењске 

старешине 8/1 Горица Милошевић, 8/2 Данијела Николић и 8/3 Зоран Стојадиновић, 

честитали ученицима на постигнутом успеху и уручили сведочанства ученицима својих 

одељења.  

 
 

203. ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ – „ЕТНОУМЉЕ“ 

 

У реномираном музичком часопису „Етноумље“ објављен је чланак о вокалној етно 

групи наше школе која је своје успехе вредне помена остварила уз велико ангажовање и 

 подршку проф. музичке културе Миле Ђачић. 
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204. ДЕЧЈИ ЛЕТЊИ КАМП 

 

Школа је у сарадњи са спортско-рекреативним центром ,,Пионирски град” организовала за 

ученике разредне наставе ,,Дечји летњи камп”, који је реализован од 27.06. до 01.07.2016. год. 

Програм је обухватао забавно-рекреативну радионицу, кошарку, фудбал, одбојку, слободне 

активности (стони тенис, спортске игре, шах, пикадо, стони фудбал, ...). Ученике је у камп пратио 

проф. разредне наставе Милан  Сантрач. 

 

       
 

205. „ВРЕДНЕ РУКЕ МОГУ СВЕ“ 

 

Током летњег распуста  од 11. до 22.07.2016. год. у нашој школи одржана је  бесплатна  

креативна радионица  за децу и младе под називом „Вредне руке могу све“.   

Програм  је реализован у организацији школе и Пријатеља деце општине Гроцка, а  под 

покровитељством Града Београда - Секретаријата за спорт и омладину. 

Кроз радионицу млади се еколошки едукују и оспособљавају  за умешно руковање и 

искоришћавање постојећих употребљених предмета у  стваралачка дела и предмете нове 

употребне вредности. На креативан и стваралачки начин ученици су искористи слободно 

време летњег распуста.  

 

206. ИЗЛОЖБА ЛЕТЊЕ РАДИОНИЦЕ 

 

Изложба је одржана у холу школе 22.07.2016. год. Посетиоце је на отварању изложбе 

поздравила координатор програма „Свет стваралаштва и културе деце и младих“ и водитељ 

радионице, педагог, Ана Матејић, као и Милена Јанковић, професорка разредне наставе. 

Изложбу су посетили чланови Школског одбора наше школе, многобројни мештани, 

родитељи и рођаци ученика који су похађали радионицу.  

 

207. СЕЋАЊЕ 

 

У знак сећања на све прогнане и страдале Србе поводом обележавања 21. годишњице 

акције „Олуја“, 05.08.2016. год. у складу са Законом и Прописима огласила се сирена са 

школске зграде тачно у подне у трајању од једног минута. 


