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Захваљујем се  свим ученицима и наставницима 
на ангажовању при реализацији ове публикације.   

Директор школе 
Добрица Синђелић 

Јасмина Крантић   
23. јул 1969.  -  09. децембар 2016. 

 
Јасмина Крантић рођена је 23. јула 1969. године у Врчину, од мајке Слободанке и оца 

Милорада. Има брата Добрицу, снаху Драженку и братанце Милана и Милоша. 
У  Врчину, у нашој школи завршила  је Основну школу, а школовање наставила у Београду. 

Завршила је Учитељски факултет и у својој Основној школи почела  да ради као учитељ 1992. године. 
Учитељски посао обављала је веома савесно и са пуно љубави. Била је добар пријатељ и сарадник, 
омиљена колегиница, насмејана и увек спремна за шалу.  Носила је посебну благост и оптимизам, а  
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Јасмина Крантић рођена је 23. јула 1969. године у Врчину, од мајке Слободанке и оца 
Милорада. Има брата Добрицу, снаху Драженку и братанце Милана и Милоша. 

У  Врчину, у нашој школи завршила  је Основну школу, а школовање наставила у Београду. 
Завршила је Учитељски факултет и у својој Основној школи почела  да ради као учитељ 1992. године. 
Учитељски посао обављала је веома савесно и са пуно љубави. Била је добар пријатељ и сарадник, 
омиљена колегиница, насмејана и увек спремна за шалу.  Носила је посебну благост и оптимизам, а 
њен ведар дух и племенитост били су несебични и према нама колегама, као и према ђацима и 
њиховим родитељима .  У свом раду није штедела себе и несебично је помагала свакоме од нас.  

Волелела је живот и људе и ни у најтежм тренуцима није губила дух. Свој живот је посветила 
својим ђацима, који су је много волели.  И када јој је било тешко, стављала је посао изнад себе, не 
желећи ни једног тренутка да њени ђаци то осете.  

Тако је било и у петак- 9. децембра 2016. године  када их је, изненада, заувек напустила за 
време петог часа.  И у том тренутку желела је да поштеди ученике. 

Остаће  упамћена као ведра, насмејана и мила.  
Прерано је отишла остављајући породицу, пријатеље и колеге у великом болу.  
Немогуће је њеним физичким нестанком однети у заборав њену преданост, постојаност, 

истрајност, одлучност, љубав, ведар дух и смисао за лепоту живљења.  
Памтићемо је  по добрим делима које је оставила иза себе. 

 

 
Овај број Летописа посвећујемо 

учитељици Јасмини Крантић 
 

Колектив Основне школе „Свети Сава“ у Врчину  
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Предговор  
 

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. 

Наша школа је школа по мери ђака. Наши ђаци су весели када долазе у школу. У нашој 
школи је направљена таква атмосфера да и ученици, и  родитељи, и наставници радо долазе у 
њу. Довољно је да прођете ходницима, или да изађете у школско двориште и видите какви су 
ученици. Ученици су доста зрели за своје године, тако се и понашају. У нашој школи 
наставници пре свега уче децу смислу живота. Поред обавезног знања у школи се савлађују и 
друге вештине. Сваком ученику је омогућено да се бави спортом. Сваком ученику је 
омогућено да похађа неку од бројних секција. Често разговарам са ученицима, и сматрам да је 
то нови моменат где они схватају да неко заиста мисли и размишља о њима. Свака добра 
ученичка идеја је и идеја мојих наставника, мојих запослених. Ученици су узорни, и на 
аутобуској станици, и у оближњој продавници и у школском аутобусу ... Ученици су веома 
посвећени редовним и ваннаставним активностима. Тај детаљ је добра мотивација за све 
запослене. Родитељи су сарадљиви, заинтересовани су за своју децу, тако да слободно могу 
рећи да је сарадња између родитеља и наставника изванредна.   

 
❖ 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 двеста, углавном 
ваннаставних активности у шк. 2015/16. 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. Нaзив „Мирoслaв Joвaнoвић Церoвац“ 
jе дoбилa 1958. гoд. a сада носи назив „Свети Сава“. 

Oснoвнa шкoлa у Врчину ове године је прославила 190 година рада. Школа је била, и 
остала, центар културних манифестација везаних за место и околину, покретач је спортских 
активности и активно учествује у свим манифестацијама државе, града, општине и месне 
заједнице. 

 
 

Доградња и реконструкција централне школске зграде почела је 16.10.2004.год. 
Урађена је обједињена кровна конструкција над старим делом школе и новим 

дограђеним учионичким трактом ради заштите објекта од прокишњавања, уграђена је 
громобранска инсталација и грејачи за хоризонталне и вертикалне олуке, фасада и 
термоизолација на старом и дограђеном делу школе, као и алуминијумска фасадна 
столарија на свим просторијама школе. Покривен је дограђени улазни хол са 
одводњавањем и уграђивањем алуминијумске фасадне столарије, урађена је мрежна 
кишна канализација и дренажа. Израђени су тротоари око објекта. Урађена је нивелација 
школског дворишта и израда свих слојева. 
 Замењени су плафони и подови у свим ходницима, сви ходници су окречени. Сва врата 
су окренута ка споља; потпуно је завршена хидрантска мрежа и реконструисан је биодиск. У 
делу дворишта испод вртића „Лане“ изграђен је противпожарни базен за хидрантску мрежу 
(72 кубика), као и пречишћивач отпадних вода. Уграђен је видео надзор са 24 камере и 
школски и дворишни простор су у потпуности покривени. Школа има потпуно уређен 
паркинг за 10-ак аутомобила радника школе, просторију за разговор с родитељима ученика. 
Уређене су зелене површине у школском дворишту, постављене су клупе. Свака просторија у 
школи је опремљена новим телекомуникацијским системом – рачунарска, телефонска, 
антенска, бежична интернет мрежа.  Школа поседује потпуно нову ограду, рампу за инвалиде, 
аутоматску дојаву пожара, разглас, електронско звоно, дигитални сат. Зборница је опремљена 
потпуно новом завесом. Такође, има излаз на терасу која је опремљена баштенским 
намештајем и оплемењена цвећем. Школа сада располаже квадратуром од 3240 m2. 



4 

Свечана сала је опремљена седиштима за публику, сценском завесом, разгласом, 
статичним микрофоном и микрофонима тзв. „бубицама“. Такође, нашим ученицима је на 
располагању савремена фискултурна сала са неопходним реквизитима, свлачионицама и 
справарницом. Набављен је нов електрични пијанино за свечану салу. 

Настава продуженог боравка се одвија у  две нове просторије. Све учионице и просторије 
су опремљене новим намештајем. Редовно функционише ђачки аутобус. 

 

 
 

Издвојено одељење Доња Mала рaди у шкoлскoj згрaди кoрисне пoвршине oкo 230 м2 
и шкoлскoг двoриштa oд око 2000 м2. У сaмoj згрaди су две врлo прoстрaне и светле 
учиoнице. У згради постоје и зборница, трпезарија, тоалети за ученике и наставнике. 
Мaњи деo двoриштa  jе уређен у кoшaркaшкo и oдбojкaшкo игрaлиште. Изграђен је 
летњиковац, поправљена и окречена фасада и уграђен видео надзор. Нa већем делу 
двoриштa асфалтирано је рукoметнo игрaлиште и игрaлиште за мaли фудбaл. Двориште 
има справе за вежбање на отвореном простору, клупе, љуљашке и  клацкалице. Урадили 
смо и ограду до главног пута у дужини од 40 метара, окречене су школске просторије.  

Асфалтиран је део између ограде и пута у подручној школи у Доњој Мали. Такође, у 
подручној школи, урађен је 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. 
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Школа има једну зграду у засеоку Рамнице која се не користи. Планира се њено 

обнављање за најразличитије потребе васпитно-образовног рада наше школе, али и 
школа из Београда.  

Двориште је делимично уређено постављањем металне ограде до улице, као и изградњом 
рукометног игралишта. Урађен је  прикључак за воду, тј. чесма у дворишту школе. 

Сва три школска објекта имају јавну расвету и декоративно осветљење 
канделаберима.  

Настава техничког и информатичког образовања, ликовне културе, музичке културе, 
физике, хемије, биологије, одвија се у модерним и савременим кабинетима. Све остале 
учионице су специјализоване за извођење разредне и предметне наставе – за српски језик, 
стране језике, математику, географију, итд. Школска библиотека се налази у адекватном 
простору. 

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. Наставници и помоћно особље дежурају на 
улазу у школу, у ходницима  и  учионицама и труде се да на тај начин дају свој допринос 
општој безбедности ученика. Разредне старешине,  директор,  школски педагог, психолог, 
библиотекар и логопед свакодневним радом утичу на проширивање свести ученика о 
постојећим правилима понашања у школи и неопходности њихове примене ради што бољег 
функционисања у постојећим условима рада. 

Својим ученицима настојимо да створимо што боље услове за рад, што пријатнији 
амбијент и трудимо да у сваку школску годину уђемо што спремнији.  

Наша школа је школа са традицијом. Храм знања, културе, спорта. 
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. 

 



6 

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.  

Можемо слободно да констатујемо да је наша школа једна од уређенијих школа у Београду и 
Србији. 

   
 
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. Такође, ове школске године, остварена је сарадња са ОШ „Свети 
Сава“ из Зворника у Републици Српској. 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, уметничких и спортских активности и активно учествује  у радним акцијама  и 
манифестацијама везаним за место и околину.  

Директор школе 
Добрица Синђелић 
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ИЗДВАЈАМО У ШК. 2016/17. ГОД. 
 

1. ФОРУМ О НАСТАВИ КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА 
 
Специфичности и препознатљивост наше школе огледају се и у многобројним и врло 

развијеним ваннаставним активностима.  
Школа се труди да својим ученицима увек понуди нове, актуелне садржаје, те је и овога пута 

великим ангажовањем директора школе Добрице Синђелића  и успостављањем сарадње са 
Амбасадом НР Кине ученицима наше школе омогућено учење кинеског језика. Учешћем и у 
овом пројекту  истичемо се као једина школа на нашој општини.  

 

 
 
Институт Конфуције у Београду и Одељење за образовање Амбасаде НР Кине организовали 

су 03.10.2016.год. у просторијама  Ректората Универзитета у Београду, Форум о настави кинеског 
језика у основним и средњим школама у Републици Србији. Форум је организован за директоре 
школа у којима се настава кинеског језика већ реализује и координаторе – сараднике у 
реализацији овог пројекта. Присутнима су се обратили Сун Синђијен (Sun XinQuan) – Први 
секретар и саветник за образовање Амбасаде НР Кине у Србији, проф. др Радослав Пушић – 
директор Института Конфуције у Београду и др.  

Добрица Синђелић, директор наше школе говорио је на панелу организованом за 
основне школе о унапређивању квалитета наставе кинеског језика, о конкретизовању и 
продубљивању сарадње образовних институција Кине и Србије, као и о постављању  платформи 
за проширивање сарадње у области образовања и културне размене.  

Имајући у виду да наша школа улаже велики труд и даје значајан допринос у промоцији 
кинеске културе, у наредном периоду очекујемо још бољу и свестранију сарадњу. 
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2. ИЗДАВАЧКИ ПОДУХВАТ НАШЕ ШКОЛЕ 
 
Наша школа се својим активностима увелико издваја и препознаје као школа која расте и 

развија се улажући у напредак својих ученика. Препознавање талената и улагање и рад са 
талентованим ученицима носе велику одговорност и велико задовољство у раду.  

Као једина школа на општини, а вероватно и у Београду и целој Србији школа је издавач 
аудио CD-a са традиционалним нумерама у a-capella извођењу школске вокалне етно групе, који 
је круна вишегодишњег рада. Великим ангажовањем наставнице музичке културе Миле Ђачић,  
материјал је смнимљен у студију „Алагић“ и доступан широј публици. Препознавши 
јединственост и вредност оваквог подухвата школа је уложила и у званичну каталогизацију и 
израду CIP броја, па је овај материјал доступан и јавности целе Европе. О квалитету и 
озбиљности овог подухвата говори и др Растко Јаковљевић, етномузиколог, доцент Универзитета 
у Тексасу, САД:  „Албум вокалне етно групе ОШ „Свети Сава“ из Врчина јединствени је пример 
примењеног и надасве успешног рада са музичким талентима ученика основног образовања, те 
представља прави подвиг у педагошком, музичком, па и продукцијском и издавачком смислу. 
Изванредном иновативношћу и креативним приступом наставном процесу изродило се посебно 
издање музичке традиције, које по својим особеностима може раме уз раме стати уз остварења 
појединих професионалних вокалних састава у Србији.“... 

 

     
 
Чланице вокалне етно групе су: Мирјана Ђорђевић, Лидија Божиновић, Теона Лазаревић, 

Анастасија Кангрга – Микулић, Наталија Фаркаш, Невена Теофиловић и Василија Бугарски. 
Вокални педагог етно певачке групе је Мила Ђачић, мастер етномузикологије, а  у нашој школи 
ради од  2011.год.  као наставник музичке културе . 

Велику захвалност дугујемо многобројним сарадницима, а првенствено директору школе 
Добрици Синђелићу који је препознао креативност, труд и залагање и са великим ентузијазмом 
подржао сваку активност овог састава. Након издавања цд-а уследила су многобројна гостовања 
и емитовања – Беоинфо, Друштво Свети Сава, сајт Српске Православне Цркве, Просветни 
Преглед, итд. 
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3. ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ СА ШКОЛОМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 
 
22. и 23.10.2016.год. колектив наше школе посетио је Основну школу „Свети Сава“ у 

Зворнику у Републици Српској. Том приликом директори школа, Радомир  Петровић  и Добрица 
Синђелић потписали су Протокол о сарадњи.  

Приликом посете уприличен је изузетно пријатан и срдачан дочек. Током обиласка школских 
кабинета и радних просторија размењена су искуства и стручни савети. Како би успостављена 
сарадња напредовала, продубљивала се и развијала, делатности сарадње биће усаглашене у 
међусобним контактима који ће претходити реализацији сваке активности. 

 
 

4. ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ – О ЉУБАВИ 
 
Наша школа је успоставила сарадњу са Коларчевом задужбином и имамо изузетну могућност 

да путем линка присуствујемо многобројним предавањима. У свечаној сали наше школе 
29.11.2016.год. пратили смо предавање Владете Јеротића, истакнутог српског књижевника, 
лекара, неуропсихијатра, психотерапеута, свестраног ерудите и академика САНУ. 
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5. ДРУЖЕЊЕ С ПИСЦЕМ – МИОДРАГ СТОШИЋ 
 
 У свечаној сали наше школе 02.11.2016.год. ученици су се дружили с писцем Миодрагом 

Стошићем из Београда. Миодраг Стошић је књижевник, писац млађе генерације, а радио је као 
сценариста и водитељ неколико емисија на радију и писао сценарио за емисију „Мали Марко 
зове“ на “Радију С”. Oснивач је првог српског комеди рок кабареа. Збирка прича „Мачка без 
једне ципеле“ је његова прва самостална књига. Добитник је неколико награда на пољу сатире: 
Политикина „Вибова награда“ за 2008.год. „Пера Стојановић Туман“ за ТВ драму у 2011.год. 
„Чивија“ за најбољу причу у 2012.год.  

   
 

6. ГЛУМАЦ АЛЕКСАНДАР ДУНИЋ У НАШОЈ ШКОЛИ 
 
16.12.2016.год. у нашој школи одржана је монодрама ,,Мудри и јуначни војвода Јанко Катић“ 

која представља животопис једног од најзначајнијих војвода Првог српског устанка. Текст је 
написао књижевник Милован Витезовић, а лик Јанка Катића тумачи глумац Александар Дунић. 
Јанко Катић, образован човек за оно доба, познавалац турског и немачког језика, био је званични 
преводилац вожда Карађорђа и један од његових највернијих сарадника и следбеника – све до 
преране погибије уочи Боја на Мишару 1806.год.  
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7. ТИХОМИР АРСИЋ У НАШОЈ ШКОЛИ 
 
У нашој школи је 14.03.2017.год. гостовало Удружење „Уна Сага Сербика“ заједно са нашим 

познатим драмским уметницима и члановима нашег Националног театра, господином 
Тихомиром Тиком Арсићем, Лепомиром Ивковићем, Димитријем Илићем, Александром 
Дуњићем, госпођицом Иваном Жигон и другима, представљајући  едукативно-уметнички 
пројекат „Од Куманова до Кајмакчалана“.  

Познати драмски уметник и члан  Националног театра, господин Тихомир Тика Арсић, 
одржао је нашим ученицима едукативно-уметничку радионицу „Од Куманова до Кајмакчалана“. 
Господин Арсић, као својеврсни познавалац и поштовалац културног  и историјског наслеђа, 
говорио је о мање познатим детаљима из Првог светског рата, недаћама које су задесиле Србију, 
мање познатим херојским делима. 

  
 

8. ОЛИВЕРА ВИКТОРОВИЋ – ЂУРАШКОВИЋ У НАШОЈ ШКОЛИ 
 
У нашој школи 24.05.2017.год. гостовало је београдско позориште „Пан Театар“ са 

представом „Извините, колико имате година?“. Представа је намењена одраслој публици и 
представља настојање школе да обогати културно-уметнички живот наших мештана. 
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9. ИНТЕРВЈУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ  ДОБРИЦЕ СИНЂЕЛИЋА 
„ПРОСВЕТНОМ ПРЕГЛЕДУ“ 
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10. ЕРАЗМУС ПРОЈЕКАТ 
 

Еразмус+ је програм Европске уније који у периоду од 2014. до 2020.год. финансира пројекте 
сарадње у области образовања и обука, младих и спорта.  

Део КА1 (кључна активност 1) обухвата пројекте који се односе на мобилност у области 
образовања и младих. 

Фондација Темпус је основана 2002.год. ради омогућавања учешћа Републике Србије у 
Темпус програму, чији је циљ подршка унапређењу високог образовања. Од 2014.год. је 
надлежна за спровођење програма Еразмус+ за образовање, младе и спорт. 

ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ У КОНКУРСНОМ РОКУ 2017.год. – Република Србија спада у 
партнерске земље у програму и институције из Србије  од овог конкурсног рока имају могућност 
ограниченог учешћа у неколико нових врста пројеката.  

Наша школа припада групи КА1 Мобилност за школе. 
Тим за пројектне активности у нашој школи чине: директор школе Добрица Синђелић, 

педагог Ана Матејић и проф. енглеског језика Драгана Ристић. Укључивањем наше школе у 
Еразмус пројекте чланови  тима су и школска библиотекарка Снежана Теофиловић, а након 
одобрења пројекта и проф. енглеског језика Милена Петровић, проф. немачког језика Александра 
Гајачки и проф. биологије Јелена Вукчевић. 

Наша школа је 01.02.2017.год. предала пријаву за пројекат у оквиру области  КА1 Мобилност 
за школе - на тему „Имплементација ИКТ алата и иновативних наставних метода у школи“.  

Пројектом је предвиђено да четири наставника током недељу дана у новембру 2017.год. прате 
наставу  у ОШ „Тоне Чуфар“ у Марибору, и да затим стечена знања примене за унапређење 
наставног процеса у оквиру свог предмета, стручног већа и на нивоу целе  школе и општинских 
актива у оквиру својих предмета.     

Наставници који су на обуци потребно је да стекну теоријска и практична знања из области 
IKT технологија, да стеченим знањем и унапређеним методама рада побољшају способности и 
вештине осталих наставника у школи као и вештине учења код ученика.  Организоваће обуке за 
наставнике наше школе, али и за чланове општинских актива  у оквиру својих предмета. Школа 
је у обавези да своја постигнућа промовише, за сада на нивоу  школа ГО Гроцка. 

Чланови КА1 пројектног тима ОШ „Тоне Чуфар“ у Марибору су наставници енглеског и 
немачког језика, историје, географије, биологије, хемије, физике, грађанског васпитања, учитељи 
и школски нутрициониста.  

Планом пројекта је предвиђено усклађивање наших наставника који приступају реализацији 
пројекта са наставницима који су у њиховом КА1 тиму. 

Рад на одобрењу и реализацији овог пројекта био је студиозан, посвећен и предан. Наша жеља 
да унапредимо наставни процес, стручност запослених, колегијалност, успехе наших ученика и 
њихове погледе на живот, да их оспособимо да улажу у себе, избор свог будућег позива и да 
постану одговорни, савесни и морални грађани који ће унапређивати себе и свет око себе, наводи 
нас да стално тражимо и реализујемо нове пројекте. 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 

11.СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА У ШК. 2016/17. ГОД. 
 

Свечани пријем ученика 1.разреда одржан је 01.09.2016. год. у свечаној сали наше школе. 
Пријему су присуствовали наставници и директор школе Добрица Синђелић, представници 
Општинског већа и локалне заједнице. Обезбеђен је комплетан информативни материјал за све 
ученике 1.разреда и пригодни поклони. Учитељи 1.разреда у шк. 2016/17. год. су: 1/1 – Божидар 
Теофиловић, 1/2 – Бојана Теофиловић и 1/3 – Љубинка Вагић. 

 

  
 
12.МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ  „РЕТНИК“  У ОКВИРУ  МАНИФЕСТАЦИЈЕ  

„ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ“ 
 
    02. и 03.09.2016.год. у Центру за културу Гроцка реализован је музички фестивал „Ретник“ 

на коме су се представили доајени српске традиционалне вокалне и инструменталне музике. 
Ученици наше школе имали су ту част да се представе на концерту заједно са врхунским 
извођачима и интерпретаторима српске традиције. Сарадњу школе и „Ретник“ фестивала 
остварила је проф. музичке културе МилаЂачић, а у реализацији догађаја помогли су проф. 
енглеског језика Милена Петровић и проф. географије Никола Љешњак, уз подршку директора 
школе Добрице Синђелића. 
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13.САРАДЊА СА КУД-ом „СТЕВАН ШТРБАЦ“ 
 
Наша школа сарађује са локалном заједницом на различитим пољима и у континуитету. У том 

циљу је 09.09.2016. год. у свечаној сали наше школе одржано представљање локалног КУД – а 
„Стеван Штрбац“ ради упознавања наших ученика са традиционалним вредностима и 
мотивисањa да се баве фолклором. 

 
14.ИНИЦИЈАЛНО ТЕСТИРАЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И МАТЕМАТИКЕ 

Иницијално тестирање из српског језика и математике за ученике 6. и 8.разреда спроведено је 
према  правилима и упутствима Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања. 
Тестови обухватају наставне садржаје претходног разреда, а усмерени су ка реализацији 
образовних стандарда.  
Тестирање је реализовано према следећем распореду: 
14.9. – 6.разред – српски језик 
15.9. – 8.разред – српски језик 
21.9. – 6.разред – математика 
22.9. – 8.разред – математика 

За потребе тестирања ангажовани су наставници школе као организатори, реализатори и 
дежурни наставници. 

15.ПОЗОРИШНA РАДИОНИЦА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА 
 
Наша школа, у сарадњи са Центром за културу Гроцка, организовала је у школи позоришну 

радионицу, под вођством глумице и драмског педагога Тање Стикић из „Позоришне асоцијације 
Метаноиа“ („Ансамбл Мираж“) у оквиру програма „Креативне радионице“. Реализација 
радионице почела је 23.09.2016.год. и трајала током целог 1.полугодишта. Пoзоришна радионица 
намењена је деци која желе да учествују у креативном припремању и игрању позоришне 
представе. Програм позоришне радионице развијао се по угледу на програм италијанске 
културно-уметничке асоцијације Алетхеиа из Милана. 

  



16 

16.„УСПОРИТЕ ПОРЕД ШКОЛЕ“ 
 
30.09.2016.год. у свечаној сали наше школе за ученике 1.разреда одржано је предавање о 

безбедном понашању у саобраћају.  Као и сваке године, у сарадњи школе и МУП-а Србије 
организује се ово предавање које реализују припадници саобраћајне полиције. Ученици су имали 
прилику да на занимљив начин слушају о правилима понашања у саобраћају, да кроз интеракцију 
одговарају на питања и добију одговоре на своја постављена питања.  

Ова активност била је само прва у низу коју сваке школске године организујемо за ученике 
разредне и предметне наставе како бисмо побољшали културу понашања у саобраћају и 
поправили њихове безбедносне навике. Ученици су добили и пропратни материјал – 
информаторе о правилима и тестове за самопроцену усвојеног знања. 

        
 

17.НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 
 
30.09.2016.год. ученици 5. и 6.разреда посетили су манифестацију Ноћ истраживача у пратњи 

проф. физике Златане Ђорђевић и проф. биологије Јелене Вукчевић. Обишли су поставке из 
области математике, астрономије, географије, биофизике, биохемије, итд.  

 
18.ПРОМОЦИЈА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 
Током септембра месеца 2016.год. ученици разредне наставе упознали су се, у више наврата, 

са Основном музичком школом из Гроцке која има издвојено одељење у нашој школи. 
Ученицима су у свечаној сали наше школе представљени музички инструменти кроз извођење 
композиција од стране наставника и ученика музичке школе.  

 

19.ШКОЛА БАЛЕТА У НАШОЈ ШКОЛИ 
 

Током септембра месеца 2016.год. у свечаној сали наше школе одржано је представљање 
школе балета коју воде дипломирани женски балетски играчи – педагози. Балет ученицима 
пружа могућност да развију правилан став, држање тела, побољшају општу физичку и менталну 
кондицију, стекну самопоуздање и развију љубав према уметности.  



17 

20.„ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ“ У НАШОЈ ШКОЛИ 
 
У оквиру манифестације „Дани европске баштине“ у нашој школи одржана су разноврсна 

предавања и радионице за децу на тему „Културно наслеђе и заједнице – како живети с 
наслеђем“. У периоду од 27.09. до 29.09.2016.год. ученици су имали прилику да сазнају нешто 
више о култури и идентитету свог, али и других народа кроз археолошке, историјске, ликовне и 
музичке садржаје представљене кроз радионице: „Музички времеплов – музички инструменти из 
археолошких и музеолошких збирки и музеја у Србији“ – предавање о музичким инструментима 
откривеним на археолошким ископавањима на територији Србије (проф. музичке културе Мила 
Ђачић); ликовнo предавање  и радионица „Колаж у Београду“ базирана на изради колажа и 
асамблажа који су инспирисани мотивима Београда (проф. ликовне културе Марина Митрић). 
Програм је реализован уз значајан допринос Синђелић Добрице, директора наше школе. 

    

21.ПРВАЦИ У БИБЛИОТЕЦИ 
 

Ученици 1.разреда су у оквиру часова одељењског старешине и планираних наставних 
јединица током септембра месеца посетили школску библиотеку где су и одржавани часови. 
Библиотекарка Снежана Теофиловић је ученицима представила примерене наслове и књиге 
којима је од ове школске године обогаћен фонд библиотеке.  
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22.НАСТУП У МУЗЕЈУ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 
 
Теодора Тимотић, ученица 7/1 разреда наше школе наступила је на концерту младих талената, 

у Музеју позоришне уметности у Београду 29.09.2016.год. 
 

  
 

23.„ПОДИЗАЊЕ  ЕНЕРГЕТСКЕ  ЕФИКАСНОСТИ 
И УПОТРЕБА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ“ 

 

03.10.2016.год. у оквиру програма „Подизање енергетске ефикасности и употреба 
обновљивих извора енергије“ који спроводи Град Београд и Секретаријат за енергетику, 
организована је едукација ученика од 5. до 8.разреда. 

Програм је реализован кроз предавања на тему „Енергетска ефикасност и обновљиви извори 
енергије“, преко којих је ученицима представљен појам и значај ЕЕ и ОИЕ, уз коришћење Power 
Point презентације и кратких илустрованих видео материјала. 

Кроз интерактиван разговор, приближена им је употреба енергије и њена уштеда у 
свакодневном животу и домаћинству, као и могућност употребе обновљивих извора енергије. 

Циљ програма је подизање свести код школске популације о неопходности промене 
лоших навика, промовисање културе рационалног коришћења енергије и коришћење обновљивих 
извора енергије. Посебан нагласак је и на уштеди енергије у домаћинству. 

Координатор у реализацији активности у нашој школи била је проф. историје Данијела 
Апостоловић. 
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24.ДЕЧЈА НЕДЕЉА – 03. ДО 07.10.2016.год. 
„Нећу да бригам, хоћу да се играм“ 

 
Дечја недеља реализована је мноштвом активности у којима су учествовали сви ученици наше 

школе. 
03.10.2016. – отварање Дечје недеље 
- Конвенција о правима детета 
- Хуманитарна акција Друг - другу  
04.10.2016. 
- Радионица поверења 
05.10.2016. 
- Спортска такмичења 
06.10.2016. 
- Концерт ОМШ  
- Награђени ученици на ликовном конкурсу 
07.10.2016. 
- Дрво генерације 
- Радионица „Чаробни свет декупажа“ 

25.КОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ДЕТЕТА 

Први дан Дечје недеље 03.10.2016.год. посветили смо упознавању ученика са Конвенцијом о 
правима детета. Кроз интерактивна предавања и израду паноа ученици су усвајали знања о 
својим правима. 

 

  
 

26.ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ДРУГ – ДРУГУ 
 

Ученици су 03.10.2016.год. међусобно прикупљали и даривали једни друге поклонима које су 
сами осмислили, уз учешће родитеља. Циљ је био развијање интерперсоналних односа међу 
децом, неговање емпатије,  групне солидарности, хуманости, као и међусобно разумевање . 
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27.РАДИОНИЦА ПОВЕРЕЊА 
 
04.10.2016.год. реализована је интерактивна радионица за родитеље и ученике коју је водила 

Ана Матејић, педагог наше школе. Наглашена је важност игре у одрастању деце, неизоставна 
улога игроликих активности, драмскe игрe, игрe улога. 

 

      
 

28.МЕЂУОДЕЉЕЊСКА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 
 
05.10.2016.год. смо посветили спортским међуодељењским такмичењима. Акценат ових 

активности био је развијање спортског духа. Циљ је развијање свести детета о здравом начину 
живота, интегришући и организујући вештине и способности  кроз спортске активности. 

 

  
 

29.КОНЦЕРТ ПОЛАЗНИКА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 

06.10.2016.год. ученици разредне наставе су уживали у концерту који су извели полазници 
музичке школе. Била је то још једна од многобројних прилика да нашим ученицима приближимо 
свет уметности и културе. Такође, поједини часови музичке културе у 1.разреду су реализовани у 
сарадњи са наставницима музичке школе и у просторијама музичке школе у нашој школи, што је 
ученике посебно обрадовало и заинтересовало за усвајање садржаја из области музичке културе. 
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30.ЛИКОВНИ КОНКУРС ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 
 

Уз пригодан програм 06.10.2016.год. смо представили ученике који су освојили награде на 
општинском ликовном конкурсу „Нећу да бригам, хоћу да се играм”. 

Анђелија Пешић 2/2 – 1.место и пласман на градско такмичење 
Милан Теофиловић 4/2 – 2.место и пласман на градско такмичење 
Јована Јерковић 2/2 – 3.место и пласман на градско такмичење 
 

   
 

31.ДРВО ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 

Традиционално, свака генерација ученика 1.разреда у оквиру Дечје недеље посади своје дрво 
генерације у школском врту. Тако је урадила и овогодишња генерација првака 07.10.2016.год. 

 

32.„ЧАРОБНИ СВЕТ ДЕКУПАЖА“ 
 

У Пионирском граду у оквиру Фестивала дечјег стваралаштва 07.10.2016.год. одржана је 
интерактивна радионица „Вредне руке могу све – Чаробни свет декупажа“. Деца су осликавала 
старе предмете декупаж техником. 

 

33.ГРОАРТ ФЕСТ  2016. 
 

Први дечји уметнички фестивал на територији  ГО Гроцка реализиван је од 05. до 
08.10.2016.год. у оквиру манифестације Дечја недеља. Организатори и реализатори овог 
фестивала су Србија Глобал Арт тим у сарадњи са Пријатељима деце Општине Гроцка. 
Учествовало је око 20 ученика наше школе од 5. до 8.разреда. Одржане су музичка, ликовна, 
књижевна и мултимедијална радионица које су реализовале наставнице наше школе: проф. 
музичке културе Мила Ђачић, проф. ликовне културе Марина Митрић и проф. српског језика 
Јелена Лепен. Школа је обезбедила превоз за ученике свих дана трајања фестивала. 
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34.РЕКРЕАТИВНА  НАСТАВА 
 
У периоду од 11. до 18.10.2016.год. реализована је рекреативна настава у Соко Бањи у хотелу 

,,Бањица”.  
Ученици су обишли чесму Хајдук Вељка, Милошев конак, летњу позорницу, излетишта: 

Лептерију, Поповац, Бориће, Чуку 2 и Андрићеву клупу.  
Поподневне и вечерње активности биле су усмерене на рекреативне и забавне садржаје. 
 

  
 

35.МАТУРСКА ЕКСКУРЗИЈА 
 
Дводневна екскурзија за ученике 8.разреда реализована је 15. и 16.10.2016.год. Путни правац: 

Врчин –  Смедерево – Сребрно језеро – Голубачка тврђава – Лепенски Вир – Кладово – ХЕ 
Ђердап – Неготин – Зајечар – Гамзиград – Параћин – Врчин,  је у потпуности допринео 
остварености планираних циљева и задатака. 

Ученици су посетили Смедеревску тврђаву, обишли Сребрно језеро, Голубачку тврђаву. 
Археолошко налазиште Лепенски вир, једно од највећих и најзначајнијих мезолитских и 
неолитских археолошких налазишта посебно је заинтересовало ученике, као и ХЕ Ђердап. 
Ученици су обишли споменик и  музеј „Хајдук Вељка“ у Неготину. У Гамзиграду су посетили  
археолошко налазиште царске палате Феликс Ромулиана из 3. и 4.века. 
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36.ПОСЕТА   61.  МЕЂУНАРОДНОМ БЕОГРАДСКОМ  САЈМУ  КЊИГА 
 
Ученици  наше школе посетили су  Сајам књига 24.10.2016.год. Ишли су у пратњи проф. 

српског језика Иване Гаврић и школске библиотекарке Снежане Теофиловић. Ову посету наши 
ученици никада не пропусте јер воле књигу, воле да читају и обогаћују свој читалачки фонд. 
Такође, воле да се упознају са нашим познатим књижевницима и глумцима. Ове године су то 
учинили са списатељицом Весном Дедић, глумицом Нином Граховац и писцем Рашом Поповим.  

 

   
 

37.ПОСЕТА КОЛЕКТИВА ОШ „СВЕТИ САВА“ ИЗ ЗВОРНИКА, РЕПУБЛИКА 
СРПСКА 

 
Свечано смо обележили потписивање још једног међународног Протокола о сарадњи. 

29.10.2016.год. организовали смо срдачан пријем за чланове колектива Основне школе „Свети 
Сава“ из Зворника. Присутнима су се обратили директор наше школе Добрица Синђелић и 
директор школе из Зворника Радомир Петровић, а након приредбе уследио је обилазак школе. 

Име Светогa Саве нас повезује, а сарадња ученика и наставника наших школа допринеће 
стицању нових пријатељстава, усвајању и продубљивању знања. 
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38.ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА  

Дан просветних радника, као и сваке године, обележен је пригодим програмом и прославом 
08.11.2016.год. 

 
39.КРЕАТИВНОСТ НА БИОЛОШКИ НАЧИН 

Током новембра месеца ученици 7.разреда присуствовали су радионици коју је водила проф. 
биологије Јелена Вукчевић. Кабинет биологије је украшен мислима ученика који су креативност 
и знање показали на биолошки начин. 

 

 
 

40.ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ „ПАН ТЕАТАР“ 
 

Ученици од 1. до 4.разреда у пратњи својих одељењских старешина посетили су 
09.11.2016.год. позориште  „Пан Театар“  у Београду. Гледали су представу – адаптацију бајке 
„Лепотица и звер“.  

 

41.МУЗИЧКИ СПОТ НАШЕ УЧЕНИЦЕ 
 

Музички спот за песму „All of me“ коју је препевала наша ученица Марија Павловић, 
премијерно је приказан 11.11.2016.год. Неки од кадрова су снимљени у свечаној сали наше 
школе, уз велику подршку директора школе Добрице Синђелића. Реакције Маријине породице, 
пријатеља и наставника су одличне и спот се одлично котира на YouTube-у. 
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42.КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ДЕКУПАЖА 
 

У нашој школи 11. и 12.11.2016.год. одржана је  бесплатна креативна радионица  „Вредне 
руке могу све – Креативна радионица декупажа“. Учесници радионице, ученици основних и 
средњих школа ГО Гроцка, упознали су се са декупаж техником, као и другим ликовним 
техникама које оживљавају старе предмете. Водитељ радионице је Ана Матејић, педагог у нашој 
школи, покровитељ програма је Град Београд - Секретаријат за спорт и омладину. 

 
43.ПОСЕТА БИОСКОПУ 

Ученици од 5. до 8.разреда су 18.11.2016.год. посетили биоскоп у Дому синдиката и гледали 
филм ,,Војна академија“. Одабиром филма утицало се и на предствљање војне струке као могућег 
избора занимања. 

44.ПРЕДАВАЊЕ О  ЦРВЕНОМ КРСТУ 
 

У организацији наше школе и Црвеног крста Гроцка 18.11.2016.год. за ученике 1.разреда 
одржано је предавање. Ученици су упознати са основама Црвеног крста, слушали о значају 
добровољног давања крви, о безбедном понашању у саобраћају и болестима прљавих руку.  

45.ПОСЕТА ЕТНОГРАФСКОМ И ВОЈНОМ МУЗЕЈУ 
 

У новембру месецу чланови историјске секције су посетили Етнографски и Војни музеј. 
Посета је планирана Годишњим планом и програмом и представља продубљивање стеченог 
знања на часовима историје, корелацију са географијом и техничким образовањем. 

 
46.НЕОБИЧНА ГОШЋА ОДЕЉЕЊА 2/2 

 

У 2/2 одељењу реализован је час Чувара природе 22.11.2016. год. на веома необичан начин. 
Мама ученика Бранислава Илића, Ивана Илић, апсолвент Ветеринарског факултета одржала је 
предавање о одликама и животу корњаче. Главна гошћа, барска корњача Ивана, прошетала је 
учионицом на задовољство свих ученика. Ученици су кроз разговор са ветеринаром добили 
бројне нове информације.  
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47.КУЋИЦЕ ЗА ПТИЧИЦЕ 
 
24.11.2016.год. ученици 2/4 – издвојено одељење Доња Мала, и учитељ Драган Кузмановић 

поставили су неколико кућица за птице у школском дворишту. На часовима ликовне културе и 
чувара природе, ученици су их веома спретно дорадили и украсили. Посебна захвалност дугујемо 
и појединим родитељима за помоћ и допринос успешно реализованој акцији.  

    

48.ПРИКУПЉАЊЕ НОВЧАНЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ У ОКВИРУ  
ЦРВЕНОГ КРСТА 

Ученици 4/2 и 4/3 одељења наше школе учествовали су као волонтери Црвеног крста у 
хуманитарној акцији сакупљања новчаних прилога. Добро организовани спровели су акцију 
26.11.2016.год. у близини матичне школе. Сакупљена средства предата су Црвеном крсту Гроцке. 
Иначе, сарадња са Црвеним крстом Гроцка у овом облику траје већ око једну деценију, и 
наставиће се у наредним годинама. 
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49.МАЛИ НАУЧНИ ФЕСТИВАЛ „ЧИСТА ПЕТИЦА“ 
 
У нашој школи одржан је, сада већ традиционалан, сусрет ученика 3.разреда са природним 

наукама. Ученици 7. и 8.разреда, који похађају секције Млади физичари и Млади хемичари, 
заједно са наставницама физике – Златаном Ђорђевић и хемије – Катарином Живановић, 
29.11.2016.год. у нашој школи организовали су 4. по реду Мали фестивал науке. Циљ ове 
манифестације, која је ове године носила симболичан назив Чиста петица, био је упознавање 
ученика 3.разреда са предметима изучавања физике и хемије и промовисање природних наука 
путем извођења огледа. 

 

 
 

50.„ГДЕ ДУНАВ ЉУБИ НЕБО“ 
 
У новембру месецу чланови ликовне секције коју води проф. ликовне културе, Марина 

Митрић, на зиду школске трпезарије направили су изложбу од рециклажних материјала под 
називом „Где Дунав љуби небо“. 
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51.ВУЛКАН НА ЧАСУ 
 

Ученици предметне наставе на часовима географије стичу знања на очигледан начин кроз 
огледе и експерименте што доприноси учвршћивању и трајности знања. 

 

  

52.ПРЕДАВАЊЕ О AIDS-у   

Сарадња наше школе са Домом здравља у Врчину сваке године се проширује неком новом 
активношћу. Поводом обележавања 1.децембра – светског Дана борбе против AIDS – а, у нашој 
школи су за ученике 7. и 8.разреда одржана  предавања  о  AIDS-у,  вирусу  HIV – a,  наркоманији 
и  врстама наркотика, у периоду од  30. новембра и током децембра 2016.год.  Предавања су 
одржале  патронажне сестре Снежана Кнежевић и Јелена Стошић.  

 
 

53.ЗАШТИТА ОД НАСИЉА 
 

У оквиру сарадње наше школе са МУП-ом, у циљу превенције и заштите деце од насиља, 
полицијски инспектори Одељења за сузбијање малолетничке деликвенције ПУ за град Београд 
02. и 07.12.2016.год. одржали су низ предавања ученицима од 5. до 8.разреда: „Упознавање са 
полицијом и безбедност“, „Вршњачко насиље“ и „Електронско насиље“. 
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54.ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ 

Ђачки песнички сусрети на нивоу општине Гроцка одржани су у организацији наше школе и 
Пријатеља деце општине Гроцка током децембра 2016.год. 
Млађи узраст 
2.место – Биљана Стевановић 4/2, песма „Јесен у парку“ 
2.место – Андреј Николић 4/2, бајка „Унук и бака“ 
3.место – Маја Опра 4/2, прича „Јована и Јован“ 
Старији узраст 
1.место – Марија Маринковић 6.разред, песма „Школа“, пласман на градско такмичење 
2.место – Дејана Теофиловић 6/3, песма „Свети Сава је рекао“ 
3.место – Милош Гвозденовић 5/3, песма „Љубав“ 

  
 

55.ПЕТАР ДЕНДА У НАШОЈ ШКОЛИ 

Наш истакнути спортски коментатор Петар Денда одржао је трибину 15.12.2016.год. у 
свечаној сали наше школе. Тема „Улога игре, покрета, физичког васпитања, физичке активности 
и спорта у развоју моторичких способности код деце“ је заинтересовала многобројне ученике и 
много тога новог су научили.  
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56.ФЕСТИВАЛ НАУКЕ 

Ученици предметне наставе су, као и сваке године, посетили Фестивал науке који је одржан 
18.12.2016.год. у Београду. 

 

57.ЛИКОВНИ КОНКУРС НАШЕ ШКОЛЕ „ЗИМСКЕ СЛИКЕ“ 

У току децембра 2016.год. ученици су предали мноштво радова на ликовни конкурс наше 
школе „Зимске слике“. У сваком одељењу од 1. до 8.разреда било је награђених ученика јер су 
ученици исказали мноштво креативности користећи различите материјале и технике. 

 
58.МАЂИОНИЧАРСКА ПРЕДСТАВА 

У организацији школе за ученике од 1. до 4.разреда 21.12.2016.год. одржана је мађионичарска 
представа у свечаној сали. Невероватне трикове, врхунског мађионичара Игора, ученици су 
пратили с одушевљењем и неверицом. Посебан чар догађају дало је извођење ученика на бину и 
извођење трикова заједно с мађионичарем.  

 

  
 

59.НОВОГОДИШЊЕ РАДИОНИЦЕ 

Током децембра 2016.год. у нашој школи одржане су новогодишње креативне радионице деце 
и родитеља у одељењима разредне наставе, које имају за циљ да побуде уметничке и естетске 
дечје склоности.  
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60.ПРЕДАВАЊЕ О ЗДРАВЉУ 

21.12.2016.год. путем видео линка ученици 7.разреда и сви остали заинтересовани ученици и 
њихови родитељи у свечаној сали наше школе пратили су предавање које је одржала професорка 
Медицинског факултета у Београду, др Јагода Јорга, на тему гојазности.  

 
61.НОВОГОДИШЊИ БАЗАР 

Традиционално, у сусрет Новој години, одржава се Новогодишњи базар у нашој школи. Ове 
године одржан је 26.12.2016. год. Базар је био изузетно посећен па тако ни дечја радост није 
изостала. Мноштво пахуљa, јелки, звездица, кићанки, шешира, Деда Мразова, честитки, украса, 
санки, цветова, новогодишњих врећица, капа, чизмица, пакетића, итд. направљених од 
најразноврснијих материјала одисали су  новогодишњим духом.  

 

  
 

  

62.„НОВОГОДИШЊА БАЈКА“ 

25.12.2016.год. Новогодишњу приредбу организовала је одељењска заједница 3/1, уз помоћ 
своје учитељице Љиљане Кнежевић, припремивши и одигравши представу „Новогодишња 
бајка“.
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63.ДАН ЋИРИЛИЦЕ У ВРЧИНУ 
 
26.12.2016.год. у нашој школи одржан је час посвећен ћирилици. У одељењу учитељице 

Мирјане Јашић  ученици су сами направили и написали честитке својим бакама, декама и 
родбини као што се накада радило. На предлог Удружења  „Ћирилица – Добрица Ерић“, деца су, 
уместо да шаљу честитке смс-ом и преко друштвених мрежа, своје најбоље жеље написали 
ћирилицом, ставили у коверте, написали адресе и залепили симболично поштанску марку са 
словом  ”Ћ” у знак  акције за очување традиције нашег писма – ћирилице. Директор школе, 
Добрица Синђелић, изнео је уверење да је ово само један од првих корака које ће наша школа 
начинити у настојању очувања и примене ћириличног писма. 

  
 

64.НОВОГОДИШЊИ  КОНЦЕРТ 
 

28.12.2016.год. одржан је Новогодишњи концерт у свечаној сали наше школе. На концерту су 
учествовали ученици 1/2 одељења играјући валцер, ученици који су певали и свирали под 
руководством проф. музичке културе Миле Ђачић, а ученици 3/1 одељења извели су своју 
представу „Новогодишња бајка“. Концерту су присуствовали директор школе Добрица 
Синђелић, као и представници месне и општинске управе. 
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65.НОВОГОДИШЊА ЖУРКА У ПИОНИРСКОМ ГРАДУ 
 
Наша школа, у сарадњи са спортско-рекреативним центром Пионирски град у Београду, 

организовала је за наше ученике Новогодишњу журку која је реализована 29.12.2016. год. 
Ученици су у пратњи својих одељењских старешина пропратили сва организована дешавања. 
Представа им је била веома узбудљива, као и биоскопска пројекција, али најзанимљивији део 
посете био је боравак у дискотеци. Циљеви посете су остварени, а ученици презадовољни 
понуђеним садржајима. 

 

  

66.ПОДЕЛА НОВОГОДИШЊИХ ЧЕСТИТКИ 
 
Чланови Ученичког парламента као и сваке претходне године, крајем децембра месеца 

делили су мештанима Врчина новогодишње честитке које су направили ученици школе од 1. до 
8.разреда. 

 
67.ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС „СМЕШНА ПРИЧА“ 

 
13.01.2017.год. ученици разрене и предметне наставе предали су литерарне радове на конкурс 

„Смешна прича“ који је расписао Дечји културни центар Београд.  
 

68.ПРЕДСТАВА ПОЗОРИШНЕ РАДИОНИЦЕ 
 

У организацији наше школе 24.01.2017.год. у свечаној сали школе одржана је 
позоришна представа под називом „Сами на часу“, настала на Позоришној радионици Центра за 
културу Гроцка. Комад су за своје школске другове и родитеље извели ученици од 1. до 4.разреда 
наше школе који су похађали радионицу и истраживали позоришни свет, упознавали се и 
дружили. Представа је настала као резултат тромесечног рада и припрема под вођством 
позоришних педагога Тање Стикић и Светлане Иванов у оквиру јесењег циклуса Позоришне 
радионице. 
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69.ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ДЕМУС 

25.01.2017. наши ученици на општинском такмичењу ДЕМУС освојили су чак четири прве 
награде и пласирали се на градско такмичење: Ђирило Ђорђевић 6/1, Милица Ђорђевић 5/1, 
Анђелија Бајић 2/3 и Марија Павловић 8/2. 

70.СВЕТОСАВСКИ ЛИКОВНО – ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 

На ликовно-литерарном конкурсу „Савиним стопама“ који је расписала наша школа поводом 
Савиног дана, трочлани жири у саставу: Душан Петровић – вероучитељ, Снежана Теофиловић – 
школски библиотекар, Јелена Лепен – проф. српског језика и Ивана Гаврић – проф. српског 
језика и уредник школског часописа, одлучио је: 

Првонаграђена за прозни рад је Катарина Маринковић 8/1, а у категорији поезије победила је  
Дејана Теофиловић 6/3. 

За уложен труд похваљени су Исидоровић Страхиња 6/3 и Николић Валентина 6/2.  
Ученици ће награде и похвалнице добити  на Светосавској прослави 27. јануара 2017.год. а 

првонаграђени радови наћи ће се и у овогодишњем броју школског часописа. 

71.ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ 27. ЈАНУАР – СВЕТИ САВА 

Наша школа има част да носи име једног од најзначајнијих личности наше историје. Школска 
слава обележена је 27.01.2017.год. 
❖ 08.00 – ученици су присуствовали Литургији у Храму Светих апостола Петра и Павла у 

Врчину. 
❖ Одржан је 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 Димитријем, свештеником Храма 
Светих апостола Петра и Павла у Врчину. 
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❖ Свечана академија у свечаној сали наше школе 
❖ Изложба ликовних радова 
Свечаности су присуствовали ученици, наставници, колеге пензионери, представници 

Школског одбора, Савета родитеља, представници локалне самоуправе, директори државних и 
друштвених предузећа и представници политичког живота наше општине. 

Имали смо посебну част да угостимо делегацију из Основне школе „Тоне Чуфар“ из 
Марибора, Словенија, коју смо посетили током стручно-едукативне посете и са којом је наша 
школа раније потписала протокол о сарадњи. Присутнима се обратила директорка школе, 
госпођа Шпела Дрственшек. 

 

      
 
Културно-уметнички програм припремиле су проф. музичке културе Мила Ђачић и проф. 

српског језика Јелена Лепен. Изложбу средњовековног накита приредила је проф. ликовне 
културе Марина Митрић. Координатор тима за прославу Светог Саве је библиотекарка Снежана 
Теофиловић. 

Наша школа је и ове године расписала литерарни конкурс на тему „Савиним стопама“.  Своје 
радове су прочитале Дејана Теофиловић првонаграђена у категорији поезије и Катарина 
Маринковић првонаграђена за прозни рад. 

Прослава школске славе је прилика за доделу награда за успехе на такмичењима током шк. 
2015/16. год. 

Ученци су постигли изузетне резултате на такмичењима на свим нивоима и остварили 
историјска постигнућа за нашу школу пласманима на  државна такмичења из: српског језика, 
историје, хемије и биологије, и освојеним местом на државном такмичењу из биологије. 

Српски језик 
На такмичењу у знању граматике Емилија Крантић остварила је пласман на градско 

такмичење на коме је освојила  3.место. 
Књижевна олимпијада 
Емилија Крантић, Милица Живковић и Марија Павловић пласирале су се на градско 

такмичење, где су освојиле: Милица Живковић 2.место и Емилија Крантић  3.место. Предметни 
наставник обе ученице је проф. српског језика Марија Старчевић. 
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Марија Павловић  је освојила 1.место на градском и пласирала се на државно такмичење. 
Предметни наставник је  проф. српског језика Сунчица Ђорђевић. 

Биологија 
На градском такмичењу значајне резултате постигли су Алекса Васић - 2.место и Емилија 

Крантић, 3.место, а Михаило Вујић је на градском такмичењу освојио 1.место, пласирао се  на 
државно такмичење на коме је освојио треће место  и једини је ученик из Београда са 
освојеним местом на државном такмичењу. 

Предметне наставнице су Јелена Вукчевић и Сандра Весић. 
Историја 
На градском такмичењу Анастасија Кангрга Микулић  освојила је 3.место и  пласирала  се на 

државно такмичење. 
Предметни наставник је Данијела Апостоловић. 
Хемија 
На градском такмичењу Анастасија Кангрга Микулић  освојила је 1.место и  пласирала  се на 

државно такмичење. 
Предметне наставнице су Милица Максимовић и Катарина Живановић. 
Географија 
На градском такмичењу Саша Вагић је освојио  3.место. 
Предметни наставник је Никола Љешњак. 
Музичка култура 
Током претходних година уживали смо у наступима вокалне етно групе наше школе, а како 

би се изузетност постојања оваквог школског састава заувек забележила и сачувала, школа је и 
издавач аудио ЦД-а са нумерама у извођењу чланица вокалне етно групе:  Лидије Божиновић, 
Мирјане Ђорђевић, Теоне Лазаревић, Василије Бугарски, Невене Теофиловић, Анастасије 
Кангрга - Микулић и Наталије Фаркаш.  

Oд постигнућа на такмичењима издвајамо: освојена три прва места на градском такмичењу у 
категоријама соло наступа, дуета и терцета: Лидија Божиновић, Мирјана Ђорђевић, Невена 
Теофиловић и Анастасија Кангрга - Микулић. 

Предметни наставник је Мила Ђачић. 
Математика 
У категорији млађих разреда највиши ранг такмичења је општинско такмичење, а најбоља на 

нашој општини, освојивши прво место,  била је ученица трећег разреда наше школе - Биљана 
Стевановић. 

Учитељица је Мирјана Јашић. 
Рукомет 
Освојивши прво место на општинском и прво место на градском такмичењу екипа ученица 7. 

и 8.разреда пласирала се  на међуокружно такмичење  на коме су освојиле друго место. Екипу су 
чиниле: Анђела Благојевић, Милица Теофиловић, Сања Кнежевић, Јелена Маринковић, Марија 
Вагић, Анђела Пешић, Николија Апостоловић, Марина Чамџић , Таша Ђорић, Анђелија Петрић, 
Сара Бугарчић  и Тамара Матејић. 

Предметни наставник  је  Александра Бојанић. 
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Ликовно стваралаштво: 
„Радионица баснописаца“ 
Задужбина „Доситеј Обрадовић“ расписала је конкурс на државном нивоу и у категорији за 

најбољи текст и илустрацију од  неколико стотина учесника из целе Србије награђен је ученик 
наше школе Андреј Николић освојивши друго место за текст и илустрацију.  

Учитељица је Мирјана Јашић. 
Васкршње ликовне радости деце Београда 
Пласман и награде на градском такмичењу имали су: Јана Маринковић,  Милош Крантић  и 

Јелисавета Јашић . 
Ликовни конкурс „Мали Пјер“ 
На градском такмичењу  за најбољу дечју карикатуру “Мали Пјер” у 2016.год. Максим Вулета  

је освојио  3.место. 
Координатор ликовне секције млађих разреда је Јелена Козлина. 
Глума 
Ученици наше школе такмичили су се у две категорије, а у појединачном пласману ученица 

Марија Раденковић, освојила је на градском такмичењу награду за најбољу женску улогу. 
Координатор драмске радонице је Бојана Теофиловић. 
На прослави школске славе били смо и сведоци да је један наш ученик осетио потребу да 

узврати својој школи на указаном поверењу и пажњи. Лука Вуковић даровао је директору школе 
и школи своје ликовне радове. 

Школа је финансирала израду 300 компакт дискова наше вокалне етно групе под 
руководством проф. музичке културе Миле Ђачић. Школски часопис и дискови су поклоњени 
ученицима за постигнућа на Светосавској академији, као и нашим гостима. 

      

72.ПРОЈЕКАТ – НАПРАВИ ПРАВИ ИЗБОР 
 

Пројекат „ Начини прави избор“ реализован је у нашој школи са жељом да се код ученика 
подигне свест о правилној исхрани и о редовном упражњавању свакодневне физичке активности. 
Пројекат је реализован у сарадњи са „Факултетом спорта и физичког васпитања“, доц. др. Ивана 
Милановић и истраживачким центром „Центар за здравље, вежбање и спортске науке“. 
Едукација је одржана у  изабраним одељењима 5/1, 5/3 и 8/3. Пројекат је у школи реализовала 
проф. физичког васпитања Александра Бојанић. 
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73. АКТИВАН ЗИМСКИ РАСПУСТ 
 

У току зимског распуста од 06. до 10.02.2017.год. у фискултурној сали наше школе проф. 
физичког васпитања Милан Јерковић за ученике од 1. до 8.разреда је одржавао часове спортских 
активности. 

 

74. ШАХ – 5. ДО 8.РАЗРЕД 
 

Општинско такмичење за ученике од 5. до 8.разреда одржано је 18.02.2017.год. у ОШ 
„Никола Тесла „ у Винчи. Стефан Новитовић 7/3 – 1.место и пласман на градско такмичење 
 

75. МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „МИСЛИША“ 
 

Одржано је 09.03.2017.год. у нашој школи. 
Биљана Стевановић 4/2 – 2.награда 
Јована Јерковић 2/2 – 3.награда 
Похвале: Лазаревић Теодор 2/2, Јовановић Александар 2/2, Лазаревић Данило 2/3, Свејковски 
Филип 2/3, Савић Вукашин 2/4, Новитовић Стефан 7/3, Јашић Даница 7/1, Бугарски Јоко 7/3. 

 
76.  „МАЛИ ПЈЕР“ 

 

Општинско такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер“ одржано је у нашој школи 
10.03.2017.год. Жири у саставу: Милица Марковић – илустратор и графичар, Милош Илић – 
сликар и Марина Митрић – проф. ликовне културе у нашој школи, је одлучио: 

Награђени ученици: 
Максим Вулета 4/1 – 2.место 
Зоран Карапанџић 4/2 – 2.место 
Огњен Башић 4/2 – 3.место 
Илија Радовановић 5/3 – 3.место 
Сви ученици имају пласман на градско такмичење.  
 

77. „ОБРАДУЈТЕ ДЕЦУ“ 
 

15.03.2017.год. ученици наше школе су у оквиру хуманитарне акције „Обрадујте децу“ 
предали хуманитарну помоћ педагогу школе, намењену деци из Звечанске – средства за хигијену, 
одећа, обућа, играчке. Помоћ су установи доставили директор школе и педагог. 

 

78. ШАХ – 1. ДО 4.РАЗРЕД 
 

У марту месецу 2017.год. је одржано општинско такмичење у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи. 
Екипу млађих разреда чинили су: Дамјановић Емилија 2/4, Савић Вукашин 2/4, Миловановић 
Маша 2/1, Маринковић Вања 3/3, Вулетић Јован 4/3, Вулета Максим 4/1, Смиљковић Филип 4/2, 
Гајачки Алексеј 4/1. Дамјановић Емилија 2/4 – 2.место и Миловановић Маша 2/1 – 3.место.  

Обе ученице имају пласман на градско такмичење. 
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79.ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 
 

Ученици од 1. до 4. разреда, у пратњи одељењских старешина, посетили су 16.03.2017. год. 
позориште  „Пан Театар“  у Београду. Гледали су представу „Ја сам се заљубишка“. 
Посетампредставља рад на оставиравању циљева – неговање позитивних социјалних односа међу 
ученицима, развијање љубави према драмској уметности, развијање критичког става, итд.  

 

   

80.ОГЛЕДНИ ДАН ИНТЕГРАТИВЕ НАСТАВЕ 
 

У нашој школи је 22.03.2017.год. одржан огледни дан интегративне наставе. Ученици 
једног одељења 7.разреда су тога дана учествовали у модерном приступу настави где су се 
бавили једном темом – темом живота на земљи.  

 

   
 

Часови енглеског језика, биологије, хемије, немачког језика и ликовне културе имали су за 
циљ да са свог аспекта сагледају исти проблем и тако ученицима пруже што више 
информација на тему живота на нашој планети и начина на који сви ми свесно или несвесно 
утичемо на живот на земљи, као и које су последице нашег утицаја.  

Путем интегративне методе у настави, ученици усвајају градиво на такав начин, да се 
стечена знања из часа у час употпуњују и проширују, пружајући деци могућност да сами 
истражују, постављају питања, закључују и уопштавају на основу датих  информација. 
Уз разноврсне сликовите презентације, кратке филмове, квизове, радионице, jeзички и 
ликовни израз ученици су уживали у стицању нових знања изузетно мотивисани за активно 
учествовање у настави и сви су изразили жељу да оваквих наставних дана буде што више.  
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Наставници који су изводили интегративну наставу су: Милена Петровић (енглески језик), 
Јелена Вукчевић (биологија), Катарина Живановић (хемија), Александра Гајачки (немачки 
језик, уједно и носилац пројекта) и Марина Митрић (ликовна култура). Директор школе, 
Добрица Синђелић је  пружио подршку колегама приликом припреме интегративног дана. 

   
 

   
 

81.ДОБАР  ГЛАС  ДАЛЕКО СЕ ЧУЈЕ 
 

23.03.2017.год. у Дечјем културном центру у Београду одржано је градско такмичење 
„Златна сирена“ – Демус 2017.год. за све основце на територији града који су се пласирали на 
ово такмичење. Најбољи у граду и носиоци три прве награде били су ученици наше школе: 
Анђелија Бајић 2/3, Милица Ђорђевић 5/1 и Ћирило Ђорђевић 6/1. Марија Павловић 8/2 
освојила је другу награду. Ученике је припремала проф. музичке културе Мила Ђачић. 
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82.ЈАВНИ ЧАС ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ ГРОЦКЕ 
 
У свечаној сали наше школе 24.03.2017.год. одржан је јавни час ОМШ из Гроцке, која има 

издвојено одељење у нашој школи. Наступали су ученици наше школе, полазници ОМШ, а 
публику су чинили ученици од 1. до 4.разреда.  

83.ДЕКУПАЖ РАДИОНИЦА 

25.03.2017.год. у нашој школи одржана је још једна од бројних радионица на којима су 
ученици примењивали декупаж технику. Водитељ радионице била је педагог Ана Матејић, а 
реализована је у организацији наше школе и Пријатеља деце Гроцка. 

 
84.„САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ“ 

 
25.03.2017.год. ученци наше школе подржали су светску акцију „Сат за нашу планету“ 

кроз предавања и вршњачку едукацију о климатским променама. 
 

85.ПРЕДСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ 
 
27.03.2017.год. у свечаној сали наше школе за ученике од 1. до 8.разреда одржана је 

представа за децу „Три куварске чаролије“ написана према најлепшим руским скаскама. 
Текст и режију је радио Србољуб Лале Станковић. Представу су извели глумци Јелена Косара 
и Драгиша Косара.  

 
86.ПРЕДАВАЊЕ О БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ 

У организацији наше школе и Паркинг сервиса града Београда 29.03.2017. год. у свечаној 
сали наше школе извршена је едукација ученика 1. разреда на тему „Упознавање деце са 
основним правилима безбедног понашања у саобраћају“. Едукацију је реализовала проф. 
разредне наставе Бојана Теофиловић. Кроз интерактивну мултимедијалну презентацију циљ 
едукације је да се ученици доведу на такав ниво саобраћајног образовања и васпитања којим 
прихватају и формирају навике безбедног понашања у саобраћају.  
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87.ПОСЕТА КОЛЕКТИВА ОШ „ТОНЕ ЧУФАР“ ИЗ МАРИБОРА, 
СЛОВЕНИЈА 

 
Колектив ОШ „Тоне Чуфар“ из Марибора, Словенија, је 30,31.03. и 01.04.2017.год. 

посетио нашу школу. У складу са раније потписаним протоколом о сарадњи наше две школе, 
чланови колектива Основне школе „Тоне Чуфар“, били су наши гости у наведеном периоду. 
Циљ посете је размена идеја, искустава, информација и примера добре праксе у настави, као и 
јачање међусобних веза и успостављање нових пријатељстава. Сарадња је настављена, 
подигнута на виши ниво. Приликом посете, гости су обишли школу, присуствовали настави, 
остварили увид и анализу у наш начин рада. У свеобухватној организацији наше школе, 
током тродневне посете посетили су знаменитости Врчина, Гроцке, Београда. Организован је 
свечани пријем у свечаној сали Општине Гроцка,  посетили су Ранчићеву кућу у Гроцкој, 
археолошко налазиште у Винчи, Авалски торањ, Храм Светог Саве, Калемегданску тврђаву.  
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88.ЛИКОВНИ КОНКУРС „МЕНИ СУ МОЈЕ  ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ 
БАШ ВАЖНИ“ 

 

Ученици наше школе су до 31.03.2017. год. предали мноштво радова на тему „Мени су 
моје здравље и безбедност баш важни“ који је расписан поводом Дана безбедности и здравља 
у нашој држави. Циљ је да ученици покажу колико и како брину о свом здрављу. 

 
89.ПРОМОЦИЈА ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ 

 

Промоција драмске радионице која се одржава у нашој школи већ дуги низ година, ради 
уписа нових чланова, одржана је 03.04.2017.год. по учионицама. Представљање су 
реализовале глумица позоришта „Пан Театар“ из Београда, Тијана Јанковић и Бојана 
Теофиловић, проф. разредне наставе. Промоција је одржана ради мотивисања ученика за 
похађање радионице.  

 
90.ПРЕДСТАВА ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ „МИ ТО ТАКО“ 

 

03.04.2017.год. у свечаној сали наше школе за ученике је премијерно изведена нова 
представа драмске радионице наше школе „Ми то тако“. Текст представе, режију и 
сценографију урадила је глумица Тијана Јанковић. Драмски педагози биле су глумица Тијана 
Јанковић и проф. разредне наставе Бојана Теофиловић. Драмску групу чинили су: Анђелија 
Арсић, Михаило Старчевић, Сташа Мишковић, Амалија Свичевић, Алекса Симоновић, 
Андрија Симоновић, Марија Бурсаћ, Јована Теофиловић, Марија Раденковић, Дара Барзин, 
Тијана Копривица, Лени Вулета, и Биљана Стевановић. Посебну радост нам је донела Андреа 
Јовановић, најмлађи полазник наше радионице која има само пет година. 

Након успешно изведене представе, младим глумцима уручене су дипломе „Пан Театра“ 
за учешће у представи. 

  
 

91.ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 
Пробни завршни испит за ученике 8.разреда одржан је 07. и 08.04.2017.год. у 

фискултурној сали наше школи поштујући сва правила и процедуре. 
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92.ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ 

Као и сваке године наставник веронауке Душан Петровић организује поклоничка 
путовања, а ове године велики број ученика је посетио Ваљевске манастире – Лелић и Ћелије 
као и манастире у околини Аранђеловца. 

 
93.ЦРКВЕНИ ХОР 

 
По први пут у нашој школи вероучитељ Душан Петровић је организовао формирање 

црквеног хора у сарадњи са колегиницом музичке културе Милом Ђачић.  

94.ВАСКРШЊЕ РАДИОНИЦЕ 

Током прве и друге недеље априла месеца 2017.год. у свим одељењима наше школе 
одржане су васкршње радионице са ученицима и њиховим родитељима. Родитељи су се 
одазвали у великом броју и на дечју радост уживали са њима у прављењу, шарању и 
украшавању дрвених јаја, осликавању ликовних радова и прављењу васкршњих сувенира. 
Већина радионица одржана је у организацији одељењских старешина, а део је реализован и у 
оквиру Пријатеља деце Гроцка. Најлепше осликана дрвена јаја послата су на општинско, и 
даље на градско такмичење. 
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95.УСКРШЊА РАДИОНИЦА 3/3 ОДЕЉЕЊА 
 
06.04.2017.год. у одељењу 3/3 подручне школе одржана је „Ускршња радионица“. Циљ 

радионице је да се кроз непосредно дружење, комуникацију и рад - сарадњу међу децом и 
родитељима и међу групама, направе украси преобликовањем материјала и предмета који су 
употребљени.  

 

           
 

96.ВАСКРШЊЕ РАДИОНИЦЕ У ОКВИРУ ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ ГРОЦКА 

У оквиру програма „Свет стваралаштва и културе деце и младих“, реализоване су 
креативне ликовне радионице „ Васкршње радости“. Ученици су заједно са учитељима и 
педагогом Аном Матејић украшавали  салветама  дрвена јаја  и усвајали вештине декупаж 
технике. Сарадња са родитељима реализована је и кроз овај вид активности,  и родитељи су 
узели учешће у радионицама.   

Осликана јаја узела су учешће на општинском такмичењу, а затим и на градском. Радови  
ученика Димитрија Јерковића 4/3  и Вдовина Веронике 5/1  су освојили и појединачне награде 
као најлепши радови у оквиру градског такмичења. 

 

  
 
 



46 

97.ВАСКРШЊИ БАЗАР 

11.04.2017. год. у свечаној сали школе одржан је Васкршњи базар у реализацији 
одељењских старешина од 1. до 4.разреда. Био је хуманитарног карактера и веома посећен. 
Базар су посетили и директор школе, Добрица Синђелић, педагог Ана Матејић, проф. физике 
Златана Ђорђевић и проф. географије Никола Љешњак. 

  
 

  
 

98.„УСКРС У БЕОГРАДУ“ 

На Тргу Николе Пашића у оквиру манифестације “Ускрс у Београду“  ученици  1/3,  4/2  и  
4/3 уживали су у интерактивним радионицама и украшавању јаја. Уз музички програм и 
водитеље радионице, ученици наше школе заједно са директором, учитељицама и 
родитељима представили су своје ликовне идеје и креативност уз дружење са осталим 
учесницима програма. 
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99.ОСЛИКАВАЊЕ   УСКРШЊИХ   ЈАЈА

12.04.2017.год. на Цветном тргу у Београду ученици 4/1 одељења су учествовали у 
осликавању и украшавању јаја. Дружење је било незаборавно уз добру песму, игру и забаву. 

 

  

100. „УСКРШЊА БИЦИКЛИЈАДА“ 
 
Традиционална манифестација „Ускршња бициклијада“, одржала се по 11. пут  

15.04.2017.год. Наши ученици учествовали су  у великом броју и освојили похвалнице, 
награде и нове бицикле за првонаграђене. У забавном делу програма учествовали су ученици 
наше школе Анђелија Бајић, Ћирило Ђорђевић и Милица Ђорђевић.  Ученици су на овој 
манифестацији присуствовали у пратњи школске библиотекарке Снежане Теофиловић. 

 

   

101. САЈАМ ОБРАЗОВАЊА 
„ПРОНАЂИ ПРАВИ ПУТ ДО ЖЕЉЕНЕ ШКОЛЕ“ 

 
Сајам образовања „Пронађи прави пут до жељене школе“  пети по реду, организован је у 

великој сали Градске општине Гроцка, 20.04.2017.год. Ученицима 8.разреда свих основних 
школа ГО Гроцка, омогућено је да се што боље информишу о свему што би могло да буде од 
пресудне важности за њихово предстојеће опредељење за наставак школовања и задовољство 
својим избором.  
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Организатор Сајма је наша школа која је менторска школа за Професионалну 
оријентацију, а  под вођством директора школе Добрице Синђелића и Тима за професионалну 
оријнтацију и уз подршку и помоћ градске општине Гроцка и Канцеларије за маде. 

Посетиоци Сајма били су у  прилици  да се упознају са условима и начином рада 25 
средњих школа. 

 

     

102. ПРОЛЕЋНИ КРОС 

26.04.2017.год. одржан је Пролећни крос за ученике од првог до четвртог разреда на 
терену фудбалског клуба „Врчин“, у Врчину. Ученици воле ову активност – одељењско 
пешачење до фудбалског терена, такмичење у трчању и боравак на фудбалском терену. 

103. САОБРАЋАЈНИ ПОЛИГОН 
 

27.04.2017.год. у сарадњи наше школе и „Асоцијације за безбедност у саобраћају’’ 
реализован је пројекат „Мобилни-едукативни саобраћајни полигон за ђаке“. Полигон је 
реализовало удружење Саобраћајни активизам у сарадњи са нашом општином Гроцком. 

Едукација ученика је обухватала предавање, разговор предавача и деце на тему 
„Безбедност у саобраћају и активно учествовање ђака на полигону“, стављање деце у улогу 
пешака и возача како би савладали основна правила учествовања у саобраћају. У пројекту су 
учествовали сви ученици од 1. до 4.разреда наше школе.  
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104. ДАН ДЕВОЈЧИЦА 

Поводом обележавања Међународног дана девојчица 28.04.2017.год. организована је 
посета компанијама AFRODITA MODE COLECTION, CISCO, OMV за све девојчице  
8.разреда. У организацији су учествовали директор школе Добрица Синђелић, библиотекарка 
Снежана Теофиловић и Тим за ПО, а чланице тима, Мирјана Јашић и Милена Петровић 
пратиле су ученике током посете. 

 

105. ПОСЕТА ХЕМИЈСКОМ ФАКУЛТЕТУ 
 

29.04.2017.год. наставница хемије Катарина Живановић у сарадњи са наставником хемије 
Александром Ђорђевићем из ОШ „Браћа Јерковић“,  организовала је за ученике који похађају 
секцију Млади хемичар посету Хемијском факултету у Београду. Циљ ове посете био је да се 
ученицима омогући обилазак и упознавање са садржајем хемијске лабораторије. 

 
106. ЗАЈЕДНИЧКИ  РОДИТЕЉСКИ  САСТАНАК   

ЗА  УЧЕНИКЕ  ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 
 
У оквиру сарадње са родитељима у свечаној сали наше школе  одржан је заједнички 

родитељски састанак  04.05.2017.год. у 17:30 за родитеље ученика 1. и 2.разреда и у 18:30 за 
родитеље ученика 3. и 4.разреда.  Директор школе Добрица Синђелић је говорио о актуелним 
унапређењима наставног и ванаставног процеса у школи, а кроз различите теме  подршке 
родитељима и ученицима представили су се школски психолог Мирјана Терзић, школски 
педагог Ана Матејић, школски  логопед  Драгана Младеновић и школски библиотекар 
Снежана Теофиловић. Састанку су присуствовале и све одељењске старешине као и учитељи 
који раде у продуженом боравку школе.   
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107. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГЛУМИ 

Општинско такмичење у глуми – Кратке драмске форме, одржано је 05.05.2017. год. у 
свечаној сали наше школе. Такмичење је организовано у сарадњи школе и Пријатеља деце 
Гроцка, и представља део програма „Свет стваралаштва и културе деце и младих“. Нашу 
школу представили су чланови драмске радионице наше школе с представом „Драги 
дневниче“, освојили 1. (прво) место и пласирали се  на градско такмичење. 
Глумачки тим чинили су: Милица Теофиловић, Тијана Копривица, Андреа Живковић, Алекса 
Симоновић, Андрија Симоновић, Дара Барзин, Михаило Старчевић, Сташа Мишковић, Лени 
Вулета, Тамара Јашић, Марија Бурсаћ, Јована Теофиловић, Анђелија Арсић, Марија 
Раденковић, Слађана Радовановић, Амалија Свичевић и Биљана Стевановић. 

  
 

108. „ДРОГА ЈЕ  0, ЖИВОТ ЈЕ 1“ 

Министарство унутрашњих послова, одељење за превенцију и сузбијање наркотика већ 
једанаест година спроводи акцију „Дрога је 0, живот је 1“. На веома занимљив и едукативан 
начин у циљу превенције болести зависности и наркоманије, у сарадњи са нашом школом, 
предавања су одржана за  ученике 4. и 7.разреда 05.05.2017. год. у свечаној сали школе.   

 

   
 

109. ДЕМУС – РЕВИЈА ПОБЕДНИКА 
 
08.05.2017.год. одржана је Ревија победника у Дечјем културном центру где су наступили 

ученици који су освојили I/1  награде на градском ДЕМУС такмичењу, а то су Милица 
Ђрођевић, Ћирило Ђорђевић и Анђелија Бајић. 
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110. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГЛУМИ – КРАТКЕ ДРАМСКЕ ФОРМЕ 
 
Градско такмичење у глуми – 17. Фестивал кратких драмских форми деце и младих 

Београда, меморијал „Драгослав Симић“, у организацији Пријатеља деце Београда, одржано 
је 10. и 12.05.2017.год. на великој сцени  Центра за културу и образовање у Раковици. 
Учествовали смо с представом драмске радионице наше школе „Драги дневниче“.  

Драмску групу чинили су: Милица Теофиловић, Тијана Копривица, Андреа Живковић, 
Алекса Симоновић, Андрија Симоновић, Дара Барзин, Михаило Старчевић, Сташа 
Мишковић, Лени Вулета, Тамара Јашић, Марија Бурсаћ, Јована Теофиловић, Анђелија Арсић, 
Марија Раденковић, Слађана Радовановић, Амалија Свичевић и Биљана Стевановић. 

Милица Теофиловић понела је награду за најбољу женску улогу, Тијана Јанковић награду 
за најбољи текст.  

 

 
 

111. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ – „ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ“ 
 

 Одржано је 09.05.2017.год. за ученике 4.разреда. Ученици са највећим бројем бодова 
пласирали су се на општинско такмичење. 

112. СПОРТСКЕ ИГРЕ - ТУРНИР 

Спортске игре младих су највећа манифестација аматерског спорта у Европи. 
12.05.2017.год. ученици 4.разреда наше школе узели су учешће у овој манифестацији у 
оквиру игре Између две ватре. 

113. „МОЈ ВИКЕНД У БЕЧУ“ 

13.05.2017.год. у нашој школи одржано је такмичење из немачког и енглеског језика у 
оквиру пројекта „Мој викенд у Бечу“. Такмичење је имало државни карактер.  

Ученик 5.разреда Борис Виктор Мандић је освојио 1.место у знању енглеског језика и  
награду – путовање у Беч. Сташа Мишковић 7/3 освојила је 4.место. 
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114. МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 
 
18.05.2017.год. ученици првог, другог и трећег разреда наше школе такмичили су се у 

разним полигонима. Ученици 1.разреда су се такмичили у забавном полигону, ученици 
2.разреда у полигону спретности, док су се ученици 3.разреда такмичили у полигону 
свестраности. Такмичење се реализовало у Гроцкој, а наши ученици су освојили два прва и 
једно друго место. 

 

115. ДАН ШКОЛЕ -  19. МАЈ 2017. 
 

Ове године свечано смо обележили Дан школе и 190 година постојања школства у 
Врчину.   

 

  
 
Све присутне поздравио је и упутио речи добродошлице директор школе Добрица 

Синђелић. У гостима су нам били ученици и наставници школа са којима смо успоставили 
међународну сарадњу:  ОШ „Свети Сава“ из Зворника, Република Српска и ОШ „Тоне 
Чуфар“ из Марибора, Словенија – чији хор се представио током свечаног програма. За све 
наставнике и ученике из Републике Српске и Словеније, школа је обезбедила смештај. 
Приказан је и први филм о школи, штампана је и монографска публикација, разгледнице и 
магнети са мотивима школе, а кроз 190 година традиције школства у Врчину провели су нас 
чланови драмске радионице интерпретирајући делове из „Прве књиге о Врчину“, нашег 
мештанина Николе Апостоловића.  
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Приредбу су припремиле колегинице Мила Ђачић и Бојана Теофиловић, координатор 
организације је Снежана Теофиловић. Колегиница Марина Митрић са ученицима је осликала 
мурал који украшава један од зидова свечане сале. 

  

116. ПРЕДСТАВА ПОЗОРИШНЕ РАДИОНИЦЕ 
ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА 

 
У сарадњи наше школе и Центра за културу Гроцка у другом полугодишту шк. 

2016/17.год. у нашој школи реализован је Едукативни програм „Позоришне ствараонице“ 
Центра за културу Гроцка, који представља наставак успешне сарадње из првог полугодишта. 

Јавни час, тј. драмско представљање кроз обликовање сцена, одржано је 22.05.2017.год. у 
свечаној сали наше школе.  

  

117. ЈАВНИ ЧАС ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ ГРОЦКЕ 

Сарадња наше школе и ОМШ из Гроцке траје дуги низ година. Наши ученици су стални 
полазници ове школе и носиоци многобројних награда из области музичке уметности – 
певање (соло, дуети, терцети, квартети, хор) и свирање. 
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23.05.2017. год. у свечаној сали наше школе одржан је јавни час. Представили су се наши 
ученици, полазници Основне музичке школе из Гроцке упознајући своје другаре са музичким 
инструментима кроз добро познате композиције.   

  

118. ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 

Једнодневна екскурзија за ученике од 1. до 4.разреда реализована је 24.05.2017.год. 
Путни правац за ученике 1. и 2.разреда био је Врчин – Манастир Крушедол – Сремски 
Карловци – Врчин, а за ученике 3. и 4.разреда: Врчин – Бранковина – Ваљево – Врчин. 

Садржаји екскурзије подразумевају остваривање дела наставног и ваннаставног плана 
и програма и саставни су део Годишњег програма рада. 

Ученици 1. и 2.разреда су обишли Манастир Крушедол – задужбину династије рода 
Бранковића из 16.века. У Сремским Карловцима после предаха у амбијентално очуваном 
центру градића, на Тргу Бранка Радичевића, крај барокне чесме Четири лава, обишли су 
Саборну цркву, Патријаршију, Гимназију. 

 

  
 
Ученици 3. и 4.разреда су у Бранковини посетили истоимени спомен комплекс 

знаменитих људи краја: стара школа – школа Алексе Ненадовића и нова или Десанкина 
школа, обишли гроб наше легендарне песникиње Десанке Максимовић. 
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По доласку у Ваљево обишли су споменик војводи Живојину Мишићу и проти Матеји 
Ненадовићу, Десанки Максимовић у лику споменика песништву. Посетили су Муселимов 
конак и Народни музеј „Тешњар. 

    

119. ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ „ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ“ 
 

Општинско такмичење у квизу „Шта знаш о Црвеном крсту“ одржано је 25.05.2017.год. у 
ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој. Екипа ученика наше школе коју су сачињавале  ученице 
4/3 одељења: Јордановић Андријана, Наумовић Нина, Николић Теодора и Чича Ива освојила 
је 3. место. За тај пласман додељене су им дипломе и пригодни поклони. Ученице су показале  
висок ниво знања из области историјата Црвеног крста, принципа организације, добровољног 
давалаштва крви, безбедног понашања деце, итд. Екипу је припремала и пратила учитељица 
Јелена Козлина. У оквиру ове манифестације додељена је награда ученици Андрејевић 
Андреи  2/1 за ликовни рад на  конкурсу „ Крв живот значи“. 

  

120. МАЛA  ОЛИМПИЈАДА У  „АРЕНИ“ 
 
26.05.2017.год. ученици 1. и 3.разреда такмичили су се у разним полигонима. Ученици 

1.разреда учествовали су у забавном полигону, док су ученици 3.разреда учествовали у 
полигону свестраности. Градско такмичење је реализовало у Београду у „Арени“. 
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121. ДРУГАРСКО ВЕЧЕ – ПЛЕС МАТУРАНАТА 
 
Плес матураната који се одржава сваке године одржан је 30.05.2017.год.  У организацији и 

реализацији су учествовали директор школе, одељењске старешине ученика 8.разреда и 
Ученички парламент школе. 

122. КОНКУРС ОШ „ТОНЕ ЧУФАР“, МАРИБОР, СЛОВЕНИЈА 
 
Ученици наше школе активно су учествовали на ликовном конкурсу који је организовала 

ОШ „Тоне Чуфар“ из Марибора у Словенији. Ово је још једна у низу активности која повезује 
наше две школе. 
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123. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ДАН 
 

Наша школа у сарадњи са спортско-рекреативним центром „Пионирски град“ 02.06.2017. 
год. организовала је за ученике од 1. до 4. разреда спортске игре у оквиру здравствено-
рекреативног развоја ученика. Организоване су елементарне и спортске игре, традиционалне 
и штафетне игре, пешачке туре у природи са водичем и едукацијом о биљном и животињском 
свету.  

 

  

124. МОБИЛНИ ПЛАНЕТАРИЈУМ 
  

Наша школа је у сарадњи са Друштвом астронома Србије и Математичким факултетом у 
Београду омогућила за наше ученике гостовање мобилног планетаријума 07.06.2017.год. 
Мобилни планетаријум је савремено наставно-педагошко средство које на ефектан начин 
демонстрира изглед, кретање и основне елементе небеске сфере.  

125. УЧЕНИЦИ 4/3 ПРЕДАВАЧИ 
 

Сви ученици одељења 4/3 били у улози предавача током школске године, али ипак 
најинтензивније у другом полугодишту. Њихови реферати и панои на дате теме су показали 
висок степен ангажовања и уложеног труда. Такав вид рада им је био изузетно занимљив, јер 
је захтевао додатно ангажовање ван наставе, али и лепо дружење чланова групе. 
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126. НАГРАДЕ ЗА НАЈУСПЕШНИЈА МУЗИЧКА И ГЛУМАЧКА 
ОСТВАРЕЊА 

Свечана додела награда Пријатеља деце Београда за шк. 2016/17.год. за најуспешнија 
остварења на градским и државним такмичењима из области стваралаштва деце и младих 
обављена је 08.06.2017. год. у Скупштини града Београда у свечаној сали Старог двора.  

Награде су уручене:  
1. Мили Ђачић, проф. музичке културе у нашој школи – „Златни виолински кључ“ за 

награде које је у остварењима са ученицима наше школе добила од 2013. до 2017.год. на 
градским такмичењима. 

2. Милици Теофиловић, ученици наше школе, за освојено 1.место за најбољу женску 
улогу на градском такмичењу у глуми – Фестивал кратких драмских форми, за улогу Савести 
у представи „Драги дневниче“. 

Свечаности су присуствовали директор наше школе, Добрица Синђелић, и библиотекарка, 
Снежана Теофиловић. 

   
 

127. XIV МЕМОРИЈАЛНИ КОНЦЕРТ „ЈЕЛЕНА СТОЈИЉКОВИЋ“ 
 
06.06.2017.год. у свечаној сали наше школе одржан је 14. по реду Меморијални концерт 

„Јелена Стојиљковић“.  
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Овај концерт се одржава у спомен наше трагично настрадале ученице, те се сваке године 
овом приликом сећамо Јелене. 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.  

128. НАГРАДНИ ИЗЛЕТ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА 
 

Традиционално, наша школа на крају сваке школске године награђује сваки успех и 
пример лепог и културног понашања наших ученика. Награђујемо најуспешније ученике – 
ученике који су током шк. 2016/17.год. остварили значајне резултате на такмичењима и 
конкурсима из свих области – настава, уметност, спорт. Наградни излет за ученике од 1. до 
8.разреда реализован је 08.06.2017. год. Вође пута били су учитељи Слађана Вагић и Милан 
Сантрач, и наставник географије Никола Љешњак. Ученици су обишли: Калемегдански парк 
и тврђаву, Јавни планетаријум, Јавни акваријум и тропикаријум и Манастир Раковицу. 

 

  

129. РЕВИЈА ПОБЕДНИКА ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ ГРОЦКА 
 
09.06.2017.год. у нашој школи одржана је Ревија победника Пријатеља деце општине 

Гроцка на којој су представљени ученици школа општине Гроцка који су ове године освојили 
највише првих награда на такмичењима у оквиру Пријатеља деце. Организатори су наша 
школа и Пријатељи деце општине Гроцка а под покровитељством  Града Београда – 
Секретаријата за спорт и омладину. 
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130. ПРИЈЕМ ЗА ВУКОВЦЕ 

09.06.2017.год. у великој сали ГО Гроцка одржан је пријем вуковаца, ђака генерације и 
спортиста генерације са целе општине, где су ученици награђени похвалницом и књигом, а 
ђаци генарације таблет рачунаром. 

 

131. „ДАНИ ДУНАВА“ 
 
10.06.2017.год. ансамбл и солисти наше школе својим наступом отворили су 

манифестацију „Дани Дунава“, која се традиционално одржава на Земунском кеју у 
организацији Секретаријата за заштиту животне средине и  ГО Земун. 

 

132. СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА 4. РАЗРЕДА 

Последњи дан наставне године за ученике 4.разреда – 13.06.2017.год. започео је 
приредбама за родитеље у оквиру сваког одељења 4.разреда. Дружење је настављено журком 
у школском дворишту коју је ученицима омогућио директор школе Добрица Синђелић. За то 
време  родитељи су имали састанак са директором, учитељима, као и будућим одељењским 
старешинама ученика 5.разреда. 

 

133. ЗАВРШНИ ИСПИТ 

Завршни испит одржан је 14.06. (српски језик), 15.06. (математика) и 16.06.2017. 
(комбиновани тест). Реализација завршног испита за ученике 8.разреда спроведена је у 
потпуном складу са Правилницима, Прописима и Упутствима Министарства просвете. 
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134. ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ЈОВАНУ КНЕЖЕВИЋ 
 
Током сваке школске године организујемо и учествујемо у многобројним хуманитарним  

манифестацијама, а на крају школске 2016/17.год. ученици, наставници,  цео колектив и 
мештани Врчина организовали су многобројне хуманитарне активности у циљу прикупљања 
новчаних средстава  за  наставак  лечења  наше  мештанке Јоване Кнежевић.  

Јована се  са  проблемима са видом бори од рођења, али  је својом упорношћу са одличним 
успехом завршила основну школу у Врчину, а затим је наставила школовање у Средњој 
медицинској школи у Београду. Иако је све време школовања имала проблеме са видом, ... 
одлазила на многобројне операције и  терапије то је није омело да постигне сјајне резултате и 
да уз велики труд  упише Високу здравствену струковну школу у Земуну.  

Међутим, због великог оштећења вида Јована школовање не може да настави, а постоји и 
опасност од  већих здравствених компликација.  

Осим учешћа у прикупљању хуманитарних прилога у оквиру школе, продаје улазница за 
хуманитарни концерт, прикупљања новчаних средстава у оквиру Црвеног крста, драмска 
радионица наше школе наступила је на хуманитарном концерту 17.06.2017.год. који је 
одржан у нашој школи. У овој акцији учествовали су сви ученици и наставници наше школе, 
на челу са директором школе Синђелић Добрицом, а коордиантори су биле Данијела 
Апостоловић, Снежана Теофиловић и Бојана Теофиловић. 

 

   
 

135. МАТУРСКО ВЕЧЕ 
 
Матурско вече је одржано 26.06.2017.год. у свечаној сали наше школе. Организатор 

прославе је школа у договору с родитељима ученика. 
Прослави  су присуствовале одељењске старешине, предметни наставници и учитељи 

матураната, као и сви остали заинтересовани запослени. Свечаност је обраћањем ученицима 
отворио директор школе Добрица Синђелић. Затим су и одељењске старешине пожелеле 
матурантима срећу у даљем школовању и осврнули се на лепе тренутке проведене с 
ученицима. Присутнима су се емотивним говорима обратили ђак генерације Марко Илић и 
представници сваког одељења матураната.  
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136. ДОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА УЧЕНИЦИМА 8. РАЗРЕДА 

На Видовдан, 28.06.2017.год. у свечаној сали наше школе уручена су сведочанства 
матурантима наше школе. Свечаност је отворио Добрица Синђелић, директор школе, а затим 
је уручио књиге и посебне дипломе ђаку генерације и вуковцима. 

 

137. РАЗМЕНА УЏБЕНИКА 

02.07.2017.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. 

 

138. ЛЕТЊА РАДИОНИЦА – „ВРЕДНЕ РУКЕ МОГУ СВЕ“ 
 

03. и 04.07.2017.год. у нашој школи релизована је креативна радионица  „Вредне руке 
могу све - свет декупажа, осликавање сатова“.  Циљ радионице је разумевање потребе 
хармоничног односа између човека и природе. Учесници су на дрвеним сатовима осликавали 
декупаж. Водитељ радионице била је Ана Матејић, педагог наше школе. 

 
 

139. ДЕЧЈИ  ЛЕТЊИ  КАМП 
 

Наша школа је у сарадњи са спортско-рекреативним центром ,,Пионирски град” 
организовала за ученике Дечји летњи камп, који је био реализован од 17. до 21.07.2017.год. 
Програм је обухватао: забавно-рекреативну радионицу, фудбал, кошарку, одбојку, етнолошку 
радионицу и слободне активности (спортске игре, стони тенис, пикадо, шах, стони фудбал,...).  
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140. ГОСТОВАЊЕ ДИРЕКТОРА НАШЕ ШКОЛЕ, ДОБРИЦЕ 
СИНЂЕЛИЋА, НА ТВ КЦН 

 

Пред почетак нове школске године, директор наше школе, Добрица Синђелић, гостовао је, 
25.08.2017.год. испред Друштва директора школа Србије, на ТВ Коперникус – КЦН и у 
интервју говорио о образовном систему и његовом унапређењу. Говорио је и о нашој школи – 
о пројектима у које смо укључени, о предстојећим пројектима, међународној сарадњи коју је 
наша школа остварила, значају сарадње са родитељима ученика, ђачким униформама, најавио 
предстојећу посету министра просвете, господина Младена Шарчевића нашој школи, итд.  

 

НАСТАВНА ТАКМИЧЕЊА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

141. КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Марија Павловић 8/2 – 1.место и пласман на градско такмичење 
 

142. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ 
  
За ученике од 1. до 8.разреда одржано је 24.03.2017.год. у свечаној сали наше школе.  

Пласман на општинско такмичење остварили су: 
Лука Тијанић 2/2 
Александар Ђорић 3/2 
Јована Ђорђевић 3/2 
Слађана Радовановић 7/1 
Марија Павловић 8/2 
Лазар Живковић 8/2  
 

143. ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ 
 

Марија Павловић 8/2 - 1.место и пласман на градско такмичење. 
 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

144. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
 

Мина Љубојевић 8/2 – 1.место и пласман на градско такмичење. 
 

145. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
 

Мина Љубојевић 8/2 – пласман на државно такмичење. 
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146. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
 
14.05.2017.год. одржано је државно такмичење у знању енглеског језика на ком је 

учествовала Мина Љубојевић 8/2. 
 
МАТЕМАТИКА 
 

147. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
 
Општинско такмичење одржано у ОШ „Мића Стојковић“ у Умчарима 25.02.2017.год. 
Марко Илић 8/1 – 1.место и пласман на градско такмичење 
Реља Ковачевић 8/2 – 3.место 
Биљана Стевановић 4/2 – 3.место 
Тамара Теофиловић 3/2 – 3.место 
 

ХЕМИЈА 
 

148. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 
 

Општинско такмичење одржано је у нашој школи 26.02.2017.год. 
Јашић Даница 7/1 – 2.место и пласман на градско такмичење 
Мишковић Сташа 7/3 – 2.место и пласман на градско такмичење 
Ђорђевић Тихомир 8/3 – 2.место и пласман на градско такмичење 
Ковачевић Реља 8/2 – 3.место 
 

149. ОКРУЖНО (ГРАДСКО) ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 
 
Одржано је 01.04.2017.год. у ОШ „Краљ Александар Први“ у Београду. 
Јашић Даница 7/1 – 1.место и пласман на државно такмичење 

 
ФИЗИКА 
 

150. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 
 
Општинско такмичење одржано у ОШ „Илија Гарашанин“ 19.02.2017.год. 
Зорица Крантић 6/1 – 2.место и пласман на градско такмичење 
Огњен Ковачевић 6/1 – 2.место и пласман на градско такмичење 
Андрија Узелац 6/2 – 3.место и пласан на градско такмичење 
Хелена Стошић 6/1 – похвала на општинском такмичењу 
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ИСТОРИЈА 
 

151. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

 
Општинско такмичење одржано је у ОШ „Алекса Шантић“, Калуђерица, 05.03.2017.год. 
Саша Вагић 8/2 – 1.место и пласман на градско такмичење 
Зорица Крантић 6/1 – 2.место и пласман на градско такмичење 
 
БИОЛОГИЈА 

  
152. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

 
Општинско такмичење одржано је у нашој школи 05.03.2017.год. 
5.разред: Даница Вујић – 2.место, Марта Николић – 2.место, Никола Вагић – 2.место, 
Андријана Рајић – 2.место, Михаило Маринковић – 3.место 
6.разред: Зорица Крантић – 2.место, Тамара Чича – 2.место, Јелена Митић – 2.место 
7.разред: Марија Бурсаћ – 2.место и пласман на градско такмичење, Милица Вагић – 
2.место, Сташа  Мишковић – 3.место 
8.разред: Вања Теофиловић – 3.место 
 
ГЕОГРАФИЈА 
 

153. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

 
Одржано је у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи, 12.03.2017.год. 
Саша Вагић 8/2 – 2.место и пласман на градско такмичење 
Милица Теофиловицћ 7/1 – 2.место  и пласман на градско такмичење 
Лука Петровић 7/1 – 3.место 
Стефан Новитовић 7/3 – 3.место 
 

154. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

 
Одржано је у ОШ „Бора Станковић“ у Београду 26.03.2017.год.  
Саша Вагић 8/2 – 2.место  
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СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 
 

155. КОШАРКА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 5. И 6.РАЗРЕД 
 
Одржано је 24.10.2016.год. у ОШ  „Никола Тесла „ у Винчи. 
Женска репрезентација  освојила је  3.место. 
Мушка репрезентација освојила је 2.место. 
    

156. КОШАРКА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД 
 
Одржано је 26.10.2016.год. у ОШ  „Никола Тесла „ у Винчи. 
Мушка  репрезентација  освојила је  3.место.      
                                  

157. ОДБОЈКА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД 
 
Одржано је 22.11.2016.год. у ОШ „Алекса Шантић“ у Калуђерици. Девојцице 7. и 8.разреда 
освојиле су 3.место. Дечаци 7. и 8.разреда освојили су 3.место. 
 

158. ОДБОЈКА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 5. И 6.РАЗРЕД 
 
Одржано је 30.11.2016.год. у ОШ „Алекса Шантић“ у Калуђерици. 
Девојчице 5. и 6.разреда освојиле су 2.место. 
 

159. ФУДБАЛ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД  
 
Одржано је 14.02.2017.год. у средњој школи у Гроцкој.  
Девојцице 7. и 8.разреда освојиле су 3.место.  
 

160. ФУДБАЛ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 5. И 6.РАЗРЕД  
 
Одржано је 22.02.2017.год. у средњој школи у Гроцкој.  
Девојчице 5. и 6.разреда освојиле су 1.место и пласман на градско такмичење 
Девојчице 5 и 6 разреда освојиле су прво место и пласирале су се на градско такмичење. 
 

161. РУКОМЕТ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД 
 
Такмичење је одржано 22.03.2017.год. у средњој школи у Гроцкој. Репрезентација мушке и 
женске екипе освојиле су 1.место и пласиралe се на градско такмичењe. 
Девојчице  7. и 8.разреда које су се пласирале на градско такмичење из рукомета:
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1.Ђорић Таша 8/1                 
2.Теофиловић Вања 8/3                                                                                                                                          
3.Јашић Даница  7/1                                                                                                                                                
4.Петрић Анђелија 8/2                                                                                                                                                       
5. Матејић Тамара 7/2                                                                                                                                                       

6. Бугарчић Сара 7/1                                                                                                                                                                  
7.Стефановић Хелена 6/1                                                                                                                                     
8.Дејана Теофиловић 6/3                                                                                                                               
9.Танасијевић Анђела 7/1                                                                                                                                                       

Дечаци 7. и 8.разреда који су се пласирали на градско такмичење из рукомета: 
1.Бајић Ђорђе 8/3                                                                                                                                          
2.Исидоровић Огњен 8/3                                                                                                                                    
3.Јанковић Александар 8/3                                                                                                                                               
4. Лука Благојевић 8/2                                                                                                                                                         
5. Маринковић Никола 8/2                                                                                                                                                   
6. Гајић Ненад  8/2                                                                                                                                                                     

7. Стошић Никола 8/3                                                                                                                                             
8.Николић Давид 8/3                                                                                                                                           
9.Живковић Лазар 8/2                                                                                                                                                      
10. Маринковић Милан 8/3                                                                                                                                                                                   
11.Сталовић Немања 8/1

162. РУКОМЕТ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 5. И 6.РАЗРЕД 

Одржано 03.04.2017.год. у нашој школи. 
Женска екипа  5. и 6.разреда која се такмичила за нашу школу:   
Копривица Анастасија 6/2 , Вујић Даница 5/2, Вдовина Вероника 5/1 , Митрић Сара 5/2 , 
Маринковић Сара 5/2, Нина Танасијевић 4/2, Марта  Николић 5/1 ,Стевановић Хелена 6/1, 
Теофиловић  Дејана 6/3, Грујић Елена 6/3    
Мушка екипа  5. и 6.разреда која се такмичила за нашу школу:   
Предраг Вујић 6/2, Кнежевић  Лазар 6/3, Рајић Вељко 6/3, Исидоровић Страхиња 6/3, Јеремић 
Вељко 6/3, Јеремић Урош 5/1, Видић Горан 6/2 
Дечаци су освојили 3.место на општини. 
Девојчице су освојиле 1.место на општини  и пласирале се на градско такмичење,. 
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163. РУКОМЕТ – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД (ДЕЧАЦИ) 
 
Такмичење је одржано 29.03.2017.год. у спортском центру „Шумице“. Мушка екипа одиграла 
је утакмицу са школом из Сурчина и није се пласирала на даља такмичења. 
 
164. РУКОМЕТ – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД (ДЕВОЈЧИЦЕ) 
 
Такмичење је одржано 04.04.2017.год. у спортском центру „Шумице“. Женска екипа освојила 
је 1.место и пласирала су се за полуфинале. 
 
165. РУКОМЕТ – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД (ДЕВОЈЧИЦЕ) 

ПОЛУФИНАЛЕ 
 
Такмичење је одржано 05.04.2017.год. у спортском центру „Шумице“. Ученице су освојиле 
1.место и пласирале се за финално такмичење. 
 
166. РУКОМЕТ – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 5. И 6.РАЗРЕД (ДЕВОЈЧИЦЕ) 
 
Такмичење је одржано 18.04.2017.год. у спортском центру „Шумице“. Ученице су одиграле 
једну утакмицу са општином Нови Београд али се нису пласирале за даље такмичење. 
 

167. РУКОМЕТ – МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД 
(ДЕВОЈЧИЦЕ) 

 
Одржано је 27.04.2017.год. у Београду у „Арени“. Ученици наше школе имали су 
организовани превоз, поред такмичара, присуствовало је 45 ученика који ишли у својству 
публике. Одиграна је једна утакмица са општином Сопот .Ученице су се пласирале и за 
следеће такмичење.  
 

168. РУКОМЕТ – МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД 
(ДЕВОЈЧИЦЕ) 

 
Такмичење је организовано 30.04.2017.год. у „Арени“. Ученице су одиграле две утакмице, 
прва утакмица одиграна је са општином Бечеј а друга са општином Панчевом. Ученице су и 
ове године постигле запажене резултате али се нису пласирале за даља такмичења. 
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169. РУКОМЕТ – СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ 
 
Наша школа први пут је учествовала на „Спортским играма младих - СИМ“ које је 

организовано у Београду у Основној школи „Стефан Синђелић“, 20.05.2017.год. општина 
Вождовац. Рукометна репрезентација наше школе која је учествовала на општинском и 
пласирала се на градско такмичење, узели су учешће на овој манифестацији и освојили су 
3.место. 

 
ОРИЈЕНТИРИНГ 

 
170. ПРВА БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА  

 
Одржана је на Ада Циганлији 29.10.2016.год. Учествовало је 10 ученика наше школе. Сви су 
остварили одличне резултате. Освојено је 2.место за школу.  
 

171. ДРУГА БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА  
 
Одржана је на Кошутњаку 19.11.2016.год. Учествовало је 14 ученика који су се такмичили у 
различитим категоријама. Сви ученици који су се такмичили освајали су бодове за школу.  
 
Појединачна категорија: 
1.Јелена Васић  6/3 – 1.место             
3. Илија Кочовић  6/2 – 1.место              
2.Јана Јашић 7/1 – 2.место                             
4.Сава Бојанић  6/2 – 4.место                                                                                                                                  
5. Валентина Николић  6/2 – 5.место 
Екипна категорија: 
1.Андријана Апостоловић 5 /3 и Петар Митрић  6/1 – 2.место                                                                                         
2. Алекса Апостоловић 6/1 и Матеја Митрић 5/3 – 3.место                                                                                      
3.Вељко Маринковић 6/2 и Милош Милетић 6/2 – 4.место                                                                                        
4. Милош Гвозденовић 5/3 и  Милош Чоловић 5/3 – 5.место       
 

172. ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА  
 
Одржана је 25.03.2017.год. у Београду. 
1.Стекић Стефан 6/1 и Јеремић Вељко 6/3 – 3.место 
2.Апостоловић Алекса 6/1 и Петар Митрић 6/1 – 4.место 
3.Јеремић Јована 6/2 и Апостоловић Андријана 5/3 – 3.место 
4.Елена Грујић 6/3 и Душан Живковић 6/3 – 1.место 
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173. ЧЕТВРТА БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА  

Одржана је 01.04.2017.год. 
Екипно такмичење: 
1.Јеремић Јована 6/2 и Апостоловић Андријана 5/3 – 2.место 
4.Ђорђе Петровић 6/1 и Стекић Стефан 6/2 – 2.место 
2.Елена Грујић 6/3 и Душан 6/3 – 4.место 
5.Петар Митрић 6/1 и Милош Гвозденовић 5/3 – 5.место 
3.Марија Маринковић 6/2 и Милош Милетић 6/2 – 6.место 
Појединачна категорија: 
1.Јелена Васић 6/3 – 1.место 
2.Јоко Бугарски 7/1 – 4.место 
3.Илија  Кочовић 7/2 – 3.место 

174. ОРИЈЕНТИРИНГ- ФИНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Финално такмичење „Београдске школске лиге“ одржано је 27.05.2017.год. у Топчидерском 
парку. Учествовали су ученици петог, шестог и седмог разреда – укупно 12 ученика наше 
школе. Наша школа учествовала је на свим лигама и у укупном пласману наши ученици су 
освојили 2.место, пехар и сви ученици су добили медаље. 

Екипно такмичење: 
1.Ђорђе Петровић 6/1 и Стекић Стефан 6/1 - 1.место                                                                                                      
2. Теофиловић Никола 6/1 и Петар Митрић 6/1 - 3.место                                                                                                         
4.Јеремић Јована 6/2 и Милица јеремић 5/1 - 4.место                                                                          
5.Апостоловић Андријана 5/1 и Апостоловић Алекса 6/1 - 4.место 
Појединачно такмичење : 
1.Тасић Лазар 5/3 - 1.место                                                                                                                                                   
2.Јоко Бугарски - 1.место 
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175. ПЛИВАЊЕ – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ  

Такмичење је организовано 05.10.2016.год. на базену „11. Април“ у Београду. Учествовали 
су: Страхиња Вујић 5/1, Никола Вагић 5/1, Апостоловић Јана 5/2, Стошић Никола 8/1. 

 
176. ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ – ЛИПОВАЧКА ШУМА  

Одржан је 18.10.2016.год. Ово је десета година по реду да наши ученици успешно учествују. 
Ученици који су се надметали: Тамара Матејић 7/2, Сара Бугарчић 7/1, Душан Маринковић 
7/3  и Илија Кочовић 6/2. 

  
 

177. ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ – АВАЛА 

Такмичење које организују „Србија Шуме“ је одржано 21.03.2017.год. на Авали. Ученици 
који су се надметали: Јована Јеремић 6/2, Марија Маринковић 6/2, Пеђа Вујић 6/2, Ђорђе 
Теофиловић 6/2. 

178. СТРЕЉАШТВО – ГРАДСКО  ТАКМИЧЕЊЕ 

Одржано је 26.01.2017.год. у Бепграду у стрељачком клубу „Ушће“. Организатори такмичења 
били су Савез за Школски спорт и омладину. Такмичиле су се девојчице у категорији 
пионирке – екипно. Освојиле су 4.место: Тамара Матејић 7/1, Теофиловић Вања, Даница 
Јашић. Проф. физичког васпитања, Александра Бојанић, водила је ученике на такмичење. 
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179. АТЛЕТИКА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ  

Такмичење је одржано 28.04.2017.год. на обали Дунава, општина Гроцка. Ученици који су 
учествовали на такмичењу и њихови резултати: 

1. Вања Теофиловић 8/3, трка на 600м  - 1.место 
2. Хелена Стефановић 6/1 , трка на 300м - 3.место 
3. Лука Крантић 7/1, трка на 300м - 3.место 
4. Милан Маринковић 8/3, трка на 300м - 3.место 
5. Александар Теофиловић, трка на 100м - 4.место 
6. Огњен Исидоровић 8/3, бацање кугле  - 4.место 
7. Сара Бугарчић 7/1, трка на 300м  - 4.место 
8. Тамара  Матејић 7/2, трка на 100м 
9. Стошић Никола 8/3, трка на 100м 
10. Александар Јанковић 8/3, скок у даљ 
11. Чирило Ђорђрвић 6/1, скок у даљ 
12. Ђорђе Петровић 6/1, трка на 400м 
13. Ђорђе Петровић 6/1, бацање кугле 

 

180. СЕМИНАРИ  
Наша школа улаже велике напоре да би наставницима обезбедила стручно усавршавање. 

У том циљу, директор школе, Добрица Синђелић, успео је да током шк. 2016/17.год. за све 
наставнике обезбеди најквалитетније стручно усавршавање када су семинаре држали 
еминентни стручњаци, међу којима и др Ранко Рајовић. Кроз семинаре и многобројне остале 
активности школа је запосленима пружила најбоље могућности за стручно усавршавање, а на 
нама је задовољство да те могућности искористимо за унапређење наставе и свестранији 
развој ученика. 

 

181. СЕМИНАР „ПАМЕТНЕ ФАСЦИКЛЕ – СЛАГАЛИЦЕ“  

„Паметне фасцикле – слагалице“ – да ученик учи, вежба, зна; одржан је у нашој школи 
03.12.2016.год. Реализатори семинара биле су челнице Друштва учитеља Београда, Снежана 
Илић и Славица Младеновић Ивановић. Паметне фасцикле су наставно средство које 
омогућавају наставницима корелацију између наставних предмета и појмова. 
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182. СЕМИНАР О МАПАМА УЧЕЊА 

Семинар „Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави и 
интеграција у образовни систем“, одржан је у нашој школи 03.и 04.06.2017.год. Предавач је 
био господин Салим Горанац, директор ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“. Семинар је 
омогућио наставницима да креативно организују ученичке мисли, идеје и да развијају код 
ученика технике брзог читања. 

 

       
 

183. НТЦ СЕМИНАР 

Посебно смо поносни на семинар у оквиру „Никола Тесла Центра“ који су у нашој школи 
23, 24. и 25.08.2017.год. држали др Ранко Рајовић, директор МЕНСЕ и писац Урош Петровић. 
Ови еминетни стручњаци су нам пружили нова сазнања и многобројне применљиве 
информације кроз семинар „НТЦ систем учења - развој креативног и функционалног 
размишљања“. Спремнији смо, него икада до сада, да развијамо функционално знање код 
својих ученика кроз примену асоцијативног модела учења, загонетних питања, нелогичних 
прича, слика, итд. 
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НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ ШК.2016/17.год. 
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СПОРТИСТКИЊА ГЕНЕРАЦИЈЕ ШК.2016/17.год. 
ВАЊА ТЕОФИЛОВИЋ 

 

 

ЂАК  ГЕНЕРАЦИЈЕ ШК.2016/17.год. 
МАРКО ИЛИЋ 

 



76 

 

С А Д Р Ж А Ј  
 

ПРЕДГОВОР           2 

ЛЕТОПИС            2 

ШКОЛА ДАНАC           3 

ИЗДВАЈАМО У ШК. 2016/17. ГОД.         7 

1. ФОРУМ О НАСТАВИ КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА        7 

2. ИЗДАВАЧКИ ПОДУХВАТ НАШЕ ШКОЛЕ        8 

3. ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ СА ШКОЛОМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ     9 

4. ВЛАДЕТА ЈЕРОТИЋ – О ЉУБАВИ         9 

5. ДРУЖЕЊЕ С ПИСЦЕМ – МИОДРАГ СТОШИЋ       10 

6. ГЛУМАЦ АЛЕКСАНДАР ДУНИЋ У НАШОЈ ШКОЛИ      10 

7. ТИХОМИР АРСИЋ У НАШОЈ ШКОЛИ        11 

8. ОЛИВЕРА ВИКТОРОВИЋ – ЂУРАШКОВИЋ У НАШОЈ ШКОЛИ     11 

9. ИНТЕРВЈУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ  ДОБРИЦЕ СИНЂЕЛИЋА „ПРОСВЕТНОМ ПРЕГЛЕДУ“  12 

10. ЕРАЗМУС ПРОЈЕКАТ          13 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ          14 

11. СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА У ШК. 2016/17. ГОД.       14 

12. МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ  „РЕТНИК“  У ОКВИРУ  МАНИФЕСТАЦИЈЕ   

„ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ“         14 

13. САРАДЊА СА КУД-ОМ „СТЕВАН ШТРБАЦ“       15 

14. ИНИЦИЈАЛНО ТЕСТИРАЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И МАТЕМАТИКЕ    15 

15. ПОЗОРИШНA РАДИОНИЦА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА     15 

16. „УСПОРИТЕ ПОРЕД ШКОЛЕ“         16 

17. НОЋ ИСТРАЖИВАЧА          16 

18. ПРОМОЦИЈА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ         16 

19. ШКОЛА БАЛЕТА У НАШОЈ ШКОЛИ        16 

20. „ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ“ У НАШОЈ ШКОЛИ       17 

21. ПРВАЦИ У БИБЛИОТЕЦИ          17 

22. НАСТУП У МУЗЕЈУ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ     18 

23. „ПОДИЗАЊЕ  ЕНЕРГЕТСКЕ  ЕФИКАСНОСТИ  

И УПОТРЕБА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ“       18 

24. ДЕЧЈА НЕДЕЉА – 03. ДО 07.10.2016.ГОД. - „НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ“  19 

25. КОНВЕНЦИЈА О ПРАВИМА ДЕТЕТА        19 

26. ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ДРУГ – ДРУГУ        19 

27. РАДИОНИЦА ПОВЕРЕЊА          20 

28. МЕЂУОДЕЉЕЊСКА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА       20 

29. КОНЦЕРТ ПОЛАЗНИКА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ      20 



77 

 

30. ЛИКОВНИ КОНКУРС ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ        21 

31. ДРВО ГЕНЕРАЦИЈЕ          21 

32. „ЧАРОБНИ СВЕТ ДЕКУПАЖА“         21 

33. ГРОАРТ ФЕСТ  2016.          21 

34. РЕКРЕАТИВНА  НАСТАВА          22 

35. МАТУРСКА ЕКСКУРЗИЈА          22 

36. ПОСЕТА   61.  МЕЂУНАРОДНОМ БЕОГРАДСКОМ  САЈМУ  КЊИГА    23 

37. ПОСЕТА КОЛЕКТИВА ОШ „СВЕТИ САВА“ ИЗ ЗВОРНИКА, РЕПУБЛИКА СРПСКА   23 

38. ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА          24 

39. КРЕАТИВНОСТ НА БИОЛОШКИ НАЧИН        24 

40. ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ „ПАН ТЕАТАР“        24 

41. МУЗИЧКИ СПОТ НАШЕ УЧЕНИЦЕ         24 

42. КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ДЕКУПАЖА        25 

43. ПОСЕТА БИОСКОПУ          25 

44. ПРЕДАВАЊЕ О  ЦРВЕНОМ КРСТУ         25 

45. ПОСЕТА ЕТНОГРАФСКОМ И ВОЈНОМ МУЗЕЈУ       25 

46. НЕОБИЧНА ГОШЋА ОДЕЉЕЊА 2/2        25 

47. КУЋИЦЕ ЗА ПТИЧИЦЕ          26 

48. ПРИКУПЉАЊЕ НОВЧАНЕ ХУМАНИТАРНЕ ПОМОЋИ У ОКВИРУ ЦРВЕНОГ КРСТА  26 

49. МАЛИ НАУЧНИ ФЕСТИВАЛ „ЧИСТА ПЕТИЦА“       27 

50. „ГДЕ ДУНАВ ЉУБИ НЕБО“          27 

51. ВУЛКАН НА ЧАСУ           28 

52. ПРЕДАВАЊЕ О AIDS-У            28 

53. ЗАШТИТА ОД НАСИЉА          28 

54. ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ          29 

55. ПЕТАР ДЕНДА У НАШОЈ ШКОЛИ         29 

56. ФЕСТИВАЛ НАУКЕ          30 

57. ЛИКОВНИ КОНКУРС НАШЕ ШКОЛЕ „ЗИМСКЕ СЛИКЕ“      30 

58. МАЂИОНИЧАРСКА ПРЕДСТАВА         30 

59. НОВОГОДИШЊЕ РАДИОНИЦЕ         30 

60. ПРЕДАВАЊЕ О ЗДРАВЉУ          31 

61. НОВОГОДИШЊИ БАЗАР          31 

62. „НОВОГОДИШЊА БАЈКА“          31 

63. ДАН ЋИРИЛИЦЕ У ВРЧИНУ         32 

64. НОВОГОДИШЊИ  КОНЦЕРТ         32 

65. НОВОГОДИШЊА ЖУРКА У ПИОНИРСКОМ ГРАДУ      33 

66. ПОДЕЛА НОВОГОДИШЊИХ ЧЕСТИТКИ        33 

67. ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС „СМЕШНА ПРИЧА“       33 



78 

 

68. ПРЕДСТАВА ПОЗОРИШНЕ РАДИОНИЦЕ        33 

69. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – ДЕМУС        34 

70. СВЕТОСАВСКИ ЛИКОВНО – ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС      34 

71. ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ 27. ЈАНУАР – СВЕТИ САВА     34 

72. ПРОЈЕКАТ- НАПРАВИ ПРАВИ ИЗБОР        37 

73. АКТИВАН ЗИМСКИ РАСПУСТ         38 

74. ШАХ – 5. ДО 8.РАЗРЕД          38 

75. МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „МИСЛИША“       38 

76. „МАЛИ ПЈЕР“           38 

77.  „ОБРАДУЈТЕ ДЕЦУ“          38 

78. ШАХ – 1. ДО 4.РАЗРЕД          38 

79. ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ УЧЕНИКА ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА      39 

80. ОГЛЕДНИ ДАН ИНТЕГРАТИВЕ НАСТАВЕ        39 

81. ДОБАР  ГЛАС  ДАЛЕКО СЕ ЧУЈЕ         40 

82. ЈАВНИ ЧАС ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ ГРОЦКЕ      41 

83. ДЕКУПАЖ РАДИОНИЦА          41 

84. „САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ“         41 

85. ПРЕДСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ          41 

86. ПРЕДАВАЊЕ О БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ       41 

87. ПОСЕТА КОЛЕКТИВА ОШ „ТОНЕ ЧУФАР“ ИЗ МАРИБОРА, СЛОВЕНИЈА    42 

88. ЛИКОВНИ КОНКУРС „МЕНИ СУ МОЈЕ  ЗДРАВЉЕ И БЕЗБЕДНОСТ БАШ ВАЖНИ“   43 

89. ПРОМОЦИЈА ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ        43 

90. ПРЕДСТАВА ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ „МИ ТО ТАКО“      43 

91. ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ         43 

92. ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ         44 

93. ЦРКВЕНИ ХОР           44 

94. ВАСКРШЊЕ РАДИОНИЦЕ          44 

95. УСКРШЊА РАДИОНИЦА 3/3 ОДЕЉЕЊА        45 

96. ВАСКРШЊЕ РАДИОНИЦЕ У ОКВИРУ ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ ГРОЦКА    45 

97. ВАСКРШЊИ БАЗАР          46 

98. „УСКРС У БЕОГРАДУ“          46 

99. ОСЛИКАВАЊЕ   УСКРШЊИХ   ЈАЈА        47 

100. „УСКРШЊА БИЦИКЛИЈАДА“         47 

101. САЈАМ ОБРАЗОВАЊА - „ПРОНАЂИ ПРАВИ ПУТ ДО ЖЕЉЕНЕ ШКОЛЕ“    47 

102. ПРОЛЕЋНИ КРОС           48 

103. САОБРАЋАЈНИ ПОЛИГОН          48 

104. ДАН ДЕВОЈЧИЦА           49 

105. ПОСЕТА ХЕМИЈСКОМ ФАКУЛТЕТУ        49 



79 

 

106. ЗАЈЕДНИЧКИ  РОДИТЕЉСКИ  САСТАНАК  ЗА  УЧЕНИКЕ  ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА   49 

107. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГЛУМИ        50 

108. „ДРОГА ЈЕ  0, ЖИВОТ ЈЕ 1“          50 

109. ДЕМУС – РЕВИЈА ПОБЕДНИКА         50 

110. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГЛУМИ – КРАТКЕ ДРАМСКЕ ФОРМЕ     51 

111. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ – „ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ“     51 

112. СПОРСКЕ ИГРЕ – ТУРНИР          51 

113. „МОЈ ВИКЕНД У БЕЧУ“          51 

114. МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ         52 

115. ДАН ШКОЛЕ -  19. МАЈ 2017.         52 

116. ПРЕДСТАВА ПОЗОРИШНЕ РАДИОНИЦЕ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА    53 

117. ЈАВНИ ЧАС ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ ГРОЦКЕ      53 

118. ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА     54 

119. ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ „ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ“     55 

120. МАЛA  ОЛИМПИЈАДА У  „АРЕНИ“         55 

121. ДРУГАРСКО ВЕЧЕ – ПЛЕС МАТУРАНАТА        56 

122. КОНКУРС ОШ „ТОНЕ ЧУФАР“, МАРИБОР, СЛОВЕНИЈА      56 

123. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ДАН         57 

124. МОБИЛНИ ПЛАНЕТАРИЈУМ         57 

125. УЧЕНИЦИ 4/3 ПРЕДАВАЧИ         57 

126. НАГРАДЕ ЗА НАЈУСПЕШНИЈА МУЗИЧКА И ГЛУМАЧКА ОСТВАРЕЊА    58 

127. XIV МЕМОРИЈАЛНИ КОНЦЕРТ „ЈЕЛЕНА СТОЈИЉКОВИЋ“     58 

128. НАГРАДНИ ИЗЛЕТ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА      59 

129. РЕВИЈА ПОБЕДНИКА ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ ГРОЦКА       59 

130. ПРИЈЕМ ЗА ВУКОВЦЕ          60 

131. „ДАНИ ДУНАВА“           60 

132. СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА 4. РАЗРЕДА       60 

133. ЗАВРШНИ ИСПИТ           60 

134. ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ЈОВАНУ КНЕЖЕВИЋ      61 

135. МАТУРСКО ВЕЧЕ           61 

136. ДОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА УЧЕНИЦИМА 8. РАЗРЕДА      62 

137. РАЗМЕНА УЏБЕНИКА          62 

138. ЛЕТЊА РАДИОНИЦА – „ВРЕДНЕ РУКЕ МОГУ СВЕ“      62 

139. ДЕЧЈИ  ЛЕТЊИ  КАМП          62 

НАСТАВНА ТАКМИЧЕЊА          63 

СРПСКИ ЈЕЗИК           63 

140. ГОСТОВАЊЕ ДИРЕКТОРА НАШЕ ШКОЛЕ, ДОБРИЦЕ СИНЂЕЛИЋА, НА ТВ КЦН   63 

141. КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ     63 



80 

 

142. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ       63 

143. ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ       63 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК           63 

144. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА      63 

145. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА       63 

146. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА       64 

МАТЕМАТИКА           64 

147. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ       64 

ХЕМИЈА            64 

148. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ        64 

149. ОКРУЖНО (ГРАДСКО) ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ       64 

ФИЗИКА            64 

150. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ        64 

ИСТОРИЈА            65 

151. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ       65 

БИОЛОГИЈА           65 

152. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ       65 

ГЕОГРАФИЈА           65 

153. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ       65 

154. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ        65 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА          66 

155. КОШАРКА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 5. И 6.РАЗРЕД      66 

156. КОШАРКА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД      66 

157. ОДБОЈКА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД      66 

158. ОДБОЈКА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 5. И 6.РАЗРЕД      66 

159. ФУДБАЛ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД       66 

160. ФУДБАЛ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 5. И 6.РАЗРЕД       66 

161. РУКОМЕТ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД      66 

162. РУКОМЕТ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 5. И 6.РАЗРЕД      67 

163. РУКОМЕТ – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД (ДЕЧАЦИ)     68 

164. РУКОМЕТ – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД (ДЕВОЈЧИЦЕ)    68 

165. РУКОМЕТ – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД (ДЕВОЈЧИЦЕ) ПОЛУФИНАЛЕ  68 

166. РУКОМЕТ – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ – 5. И 6.РАЗРЕД (ДЕВОЈЧИЦЕ)    68 

167. РУКОМЕТ – МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД (ДЕВОЈЧИЦЕ)   68 

168. РУКОМЕТ – МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ – 7. И 8.РАЗРЕД (ДЕВОЈЧИЦЕ)   68 

169. РУКОМЕТ – СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ        69 

ОРИЈЕНТИРИНГ           69 

170. ПРВА БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА         69 



81 

 

171. ДРУГА БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА         69 

172. ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА         69 

173. ЧЕТВРТА БЕОГРАДСКА ШКОЛСКА ЛИГА         70 

174. ОРИЈЕНТИРИНГ- ФИНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ       70 

175. ПЛИВАЊЕ – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ         71 

176. ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ – ЛИПОВАЧКА ШУМА        71 

177. ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ – АВАЛА         71 

178. СТРЕЉАШТВО – ГРАДСКО  ТАКМИЧЕЊЕ        71 

179. АТЛЕТИКА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ         72 

180. СЕМИНАРИ            72 

181. СЕМИНАР „ПАМЕТНЕ ФАСЦИКЛЕ – СЛАГАЛИЦЕ“      72 

182. СЕМИНАР О МАПАМА УЧЕЊА         73 

183. НТЦ СЕМИНАР           73 

НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ ШК.2016/17.год.       74 

СПОРТИСТКИЊА ГЕНЕРАЦИЈЕ ШК.2016/17.год. - ВАЊА ТЕОФИЛОВИЋ    75 

ЂАК  ГЕНЕРАЦИЈЕ ШК.2016/17.год. - МАРКО ИЛИЋ      75 

 


