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 Лит ургија 
  у Храму Свет их апост ола Пет ра и Павла у Врчину 

Традиционалне духовне песме изводи Ет но група ОШ „Свет и Сава“  
 

 

 Школски час  

посвећен личност и и делу Свет ог Саве 
 

8 – 845 ученици V – VIII разреда 

9 – 945 ученици I – IV разреда 

 
 

11 00  – Резање славског колача   и 
 

Свечана академија 
у свечаној сали  ОШ „Свети Сава“ у Врчину 

 

 

 Изложба ликовних радова 
 

 

 
 

            

 

 

 

 



  И ове године смо се окупили да одамо признање утемељивачу српске 

православне цркве и школе, првом архиепископу и нашем великом духовном 

просветитељу - Светом Сави .  

 

           Наша школа има ту част и привилегију да носи име једног од најзначајнијих 

личности наше историје. Данашњи дан је за све нас двоструки празник - прослављамо 

школску славу и уједно обележавамо и Дан наше школе. Светосавска химна, којом 

започињемо прославу, нас подсећа на значај завештања Светог Саве и обавезе коју има 

свако од нас. Директор школе је поздравио све присутне и пожелео срдачну 

добродошлицу и приступили смо резању славског колача са Оцем Душком, 

старешином Храма Светих апостола Петра и Павла у Врчину. 

 

          Као и претходних година, обележавамо овај дан програмом који је посвећен 

Светом Сави. Данас  су нас  наши рецитатори и хор водили  кроз својеврсно 

ходочашће, у  шетњу кроз векове, историју и српско духовно наслеђе. Чули смо  

стихове Васка Попе из збирке „Усправна Земља“ - најлепше стихове о српским 

манастирима, уз колаж духовних композиција у извођењу хора и етно групе наше 

школе.  Свети Сава је започео традицију подизања задужбина коју су касније 

неговали сви српски владари. Истовремено је зачетник још једне, можда још важније 

традиције, традиције љубави, толеранције и поштовања. Св. Сава је иза себе оставио  

велико духовно завештање које сваки Србин са поносом у себи носи.   Његове речи, 

поуке, изреке, и данас се помињу и свако у њима може да се огледа. То је наше духовно 

наслеђе, наше духовно порекло - чули смо  стихове песме „О пореклу“, Десанке 

Максимовић, у којима цар Душан, најмоћнији владар династије Немањића, говори о 

том наслеђу.  

 

У достизању многобројних циљева и успеха  помажу нам и многобројни 

сарадници овом приликом се и захваљујемо  сарадницима школе  и фирмама на 

ангажовању и уложеном  труду и времену  у афирмацији наше школе. Ове године 

истичемо и посебно се захваљујемо: госпођи Снежани Ђурић, секретару 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Београда, председнику Градске 

општине Гроцка, господину Стефану Дилберовићу, господину Драгољубу Којчићу, 

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

Бранки Ивковић Петронић, председнику Месне заједнице Врчин, Радомиру 

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

Нинковић, господину Дејану Митрићу и господину Ратку Теофиловићу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

од највећих личности српске историје,  име Светог Саве.  Трудимо се да будемо 

достојни  Савиног имена и дела, јер нас обавезује и даје нам подстрек да сваке године 

постижемо све боље резултате у наставним и ваннаставним активностима, али и  на 

такмичењима. Наша школа има изузетне ученике и  овом приликом истичемо и 

похваљујемо све  који су  преданим радом, са својим наставницима,  постигли изузетне 

резултате на такмичењима током прошле  школске године.  

 

Постигли смо изузетне резултате на такмичењима на свим нивоима и остварили 

историјска постигнућа за нашу школу 

 пласманима на  државна такмичења из 

 историје, биологије, географије, хемије и рукомета. 

 

 

Историја! 

Наставница Данијела Николић и награђени ученици: 

Саша Вагић  - 2.место на општинском и  пласман на градско такмичење 

А ученице које су достигле државни ниво такмичења су:  

Невена Маринковић, Емилија Крантић  и  Анастасија Кангрга-Микулић 

 

Биологија! 

Наставнице Јелена Вукчевић и Јелена Милосављевић и  награђени ученици: 

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

Ранковић - постигнутим резултатима на општинском такмичењу пласирали су се на 

градско такмичње на ком су освојили  друга места. 

Наши биолози на државном такмичењу су 

Емилија Крантић, Михаило Вујић и Зорана Вагић  

 

Хемија! 

Наставница Милица Максимовић и  

Ученице које су имале пласман и учешће на грдском такмичењу: Зорана Вагић, 

Мирјана Ђорђевић, Дуња Милановић, Невена Теофиловић, Анастасија Кангрга-

Микулић и  Јана Јашић.  

Наши најбољи хемичари са пласманом на државно такмичење су  Ђорђе 

Стојиљковић и Алекса Стекић  

 

Географија! 

Наставник Никола Љешњак и награђени ученици:  

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

Михаило Вујић  је достигао и пласман на државно такмичење 
 

Рукомет! 

Поред изузетних резултата на такмичењима из многобројних  предмета, ученици наше 

школе постижу изузетне резултате и на спортским такмичењима . У такмичењима  из 

рукомета, девојчице 7ог и  8ог  разреда већ годинама достижу  такмичарски врх у 

својој категорији  учешћем на државном  такмичењу. Освојивши прво место на 

општинском и прво место на  градском такмичењу екипа ученица 7. и 8. разреда 

освојила је и - 1.место. на међуокружном такмичењу и тиме се пласирала на државно 

такмичење.  Екипу су чиниле: Марија Ђорић, Неда Маринковић, Јана Јашић, 

Андреа Мартић, Јована Матејић, Милица Теофиловић, Марија Вагић, Анђела 

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

њихов  наставник je Милош Танић.  

  

 

 

 



 

Још један изузетан успех у рукомету постигнут је у категорији девојчица 5ог  и 6ог 

разреда:  - 1. место на општинском и  1. место на градском такмичењу освојиле су:  

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

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

Николија Апостоловић, и  њихов  наставник je Милош Танић.  

У овој категорији ово је највиши ниво такмичења 

 

Музичка култура! 

Наставница Мила Ђачић и награђене ученице: 

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

Невена Теофиловић,    Анастасија Кангрга Микулић и Наталија Фаркаш, а 

постигнут ниво градског ДЕМУС такмичења је веома значајан пошто је освојен 

највиши ниво овог ранга такмичења, па издвајамо: освојено прво место на градском 

такмичењу у категорији терцета:  Лидија Божиновић, Мирјана Ђорђевић и Анастасија 

Кангрга Микулић, а специјалну награду градског ДЕМУС такмичења, која се рачуна 

изнад првог места, освојио је дует у саставу Наталија Фаркаш и Невена Теофиловић.  

 

 

Физика! 

Наставница Златана Ђорђевић и Ученици који су освојили пласман на градско 

такмичење:  

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

 

Енглески језик! 

Наставница Горица Апостоловић, а награђена ученица 

Невена Маринковић је освојила  пласман на градско такмичење. 

 

Математика! 

Ученик који се пласирао и на градско такмичење је Ђорђе Стојиљковић 

Предметни наставник је Сања Соколов. 

 

Похваљени ученици за МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „МИСЛИША“ су: 

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

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

Стојиљковић Ђорђе, 

 

Техничко и информатичко образовање 

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

пласирао на градско такмичење. 

 Предметни наставник је Зоран Стојадиновић. 

 

А  у области Информатике  и рачунарства 

Исто постигнуће остварио је  Марко Илић.  

 Његов  предметни наставник је Ивана Брашанчевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постигнућа у ликовном стваралаштву!  

Ликовни конкурс  „Мали Пјер“ 

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

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

Вања Миладиновић, Анђела Танасијевић, Михајло Вујић и Ивона Мерле. Руководиоци 

ликовне секције  су наставнице Марина Митрић и Јелена Козлина 

 

Таленат и надареност за ликовну уметност ученице Ивоне Мерле препознала је 

наставница Марина Митрић, а  уз велико ангажовање и подршку директора наше школе 

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

2015. године у нашој школи.  У знак захвалности Ивона школи поклања слику.  

 

Глума 

Координатор драмске радионице за нашу школу је Бојана Стевановић. 

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

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

женску улогу.  

 Наша школа је расписала ликовно – литерарни конкурс на тему „Савиним 

Стопама“.  Првопласиране су Катарина Маринковић ученица 7/1 разреда, чији 

смо рад и чули у данашњем програму, а прва награда на ликовном конкурсу 

припала је Вањи Маринковић ученици  2/3 разреда.  

 

По први пут наша школа је организовала отворено првенство у шаху - 

„Светосавски шаховски турнир“ за  ученике од првог до осмог разреда.  Награђени 

ученици су: Огњен Теофиловић, Светозар Митровић, Вељко Раденковић, Страхиња 

Исидоровић, Предраг Вујић и Лука Вагић, а награде ће уручити директор школе. 

 

За вишегодишњи рад и изузетан допринос у афирмацији школе, награђује 

се Илинка Маринковић секретар школе, која се и обратила присутнима  у име 

свих  награђених.    

 

            На крају програма позвали смо све присутне да погледају изложбу ликовних  

радова наших ученика инспирисаних ликом и делом Светог Саве, а који се налазе на 

изложбеним паноима у холовима школе. Захвалили смо се свим присутнима на  

указаном поверењу,  издвојеном времену  и  искреној   подршци.  

 


