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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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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 191 годину 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, постављени су аутомати. 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. 
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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. 

   
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. Свака учионица је опремљена бим пројектором. 

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.  
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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. 
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. Од шк. 2017/18.год. год. школа је укључена у још шест 

пројеката. 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. 2017/18. ГОД. 
 

ПРОЈЕКТИ 
 

1. Пројекат „Превенција ризичког понашања кроз спорт и едукацију“ – „До успеха, заједно“, 

ОЕБС, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство здравља, 

Министарство омладине и спорта, Амбасада Израела 
2. Пројекат ERAZMUS – „Имплементација ИКТ алата и иновативних наставних метода у 

школи“ у оквиру програма Фондације Tempus  
3. Пројекат „SELFI“ – дигитална компетенција, пилот фаза примене Селфи инструмената, 

Европске комисије – Директората за образовање и културу и Обједињеног истраживачког 

центра. 
4. Пилот пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја – електронски дневник 

– есДневник 
5. Пројекат „Заштита ученика од злоупотребе интернета“ 
6. Пројекат „Превенција гојазности ученика“ 

 

1. МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ, МЛАДЕН ШАРЧЕВИЋ, ПРВИ ПУТ У ВРЧИНУ,  
У ОШ „СВЕТИ САВА“ 

 
Нашу школу је 11.09.2017.год. ПО ПРВИ ПУТ посетио министар Просвете, науке и 

технолошког развоја, Младен Шарчевић, и тада, такође, први пут боравио у Врчину. Повод ове 

посете биле су ђачке униформе. Наиме, у нашој школи је тренд да ђаци носе униформе. То 

сазнање је заинтересовало Министарство, и у жељи да се увере у гласине о ношењу униформи у 

основној школи и да промовишу даље увођење униформи, посетилу су нашу школу. 
  

       
 

Речи министра о идеји увођења униформи у школе: 
 „Данас смо овде да видимо како може да изгледа одећа ђака првака. Мада, за почетак, 

довољно је да деца имају памучне мајице са грбом школе“, рекао је министар Шарчевић и 
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истакао да инсистира на ђачким униформама  јер доносе многе добробити за ученике, школу и 

родитеље. „Ђачке униформе смањују утицај социјалних разлика на понашање ученика, а код 

деце  развијају колективни дух и осећај припадности школи. То је први корак да децу 

мотивишемо да се такмиче у знањима и талентима, а не моди и статусу. У школи сви морају да се 

понашају пристојно и поштују институцију која је осим образовне и васпитна. Увођење 

униформи је управо увођење реда у школама“, поручио је министар Шарчевић. 
Ђаке прваке посетио је и менаџер Града Београда Горан Весић и истакао да Град подржава 

настојања Министарства да уведе ред у школе. „Униформе укидају социјалне разлике, а 

родитељи у сваком случају купују деци одећу, без обзира да ли купују школску или неку другу 

одећу, то је за њих трошак. Ми преко Секретаријата за социјалну заштиту можемо обезбедити 

одређени износ као помоћ родитељима који нису у стању да деци приуште униформе“, рекао је 

Весић. 
На позив Министарства униформе је дизајнирала и донирала дизајенер Драгана Огњеновић. 

         
 

Ево и речи директора школе Добрице Синђелића: 
„Ово је подстрек родитељима који су и предложили увођење униформи, а које у нашој школи 

носе ученици млађих разреда. Од малих ногу деца треба да уче да поштују институције. Одећа 

коју су данас добили прваци и њихова учитељица је изузетно лепа, а моје мишљење је да би 

униформе требало да носи и наставно особље.“ 
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Веома смо захвални министру Просвете, науке и технолошког развоја, господину Младену 

Шарчевићу, на посети, и што је изабрао нашу школу, као репрезентативну, у којој ученици већ 

више година носе ђачке униформе, да једном одељењу 1. разреда поклони ђачке униформе и 

покаже јавности Србије како би униформе могле изгледати. 
 

     
 

2. ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ „ДО УСПЕХА ЗАЈЕДНО“ У НАШОЈ ШКОЛИ 
 
Пилот пројекат „До успеха, заједно“, кроз који ће ученици свих одељења петог разреда 

слободно време испуњавати спортским и едукативним активностима, представљен је 

31.10.2017.год. у нашој школи. Школа је тога дана била центар међународног дешавања. 
Школу су посетили министар Просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, 

министар Здравља Златибор Лончар, министар Омладине и спорта Вања Удовичић, амбасадорка 

Израела Алона Фишер Кам и Шеф мисије ОЕБС-а у Србији Андреа Орицио.  
 

  
 
Министри, амбасадорка, шеф мисије ОЕБС-а су са директором наше школе у којој се 

реализује пројекат – Добрицом Синђелићем и представницима локалне власти посетили 

едукативну радионицу ученика, присуствовали физичким активностима ученика у фискултурној 

сали, а затим је конференција за медије на државном нивоу одржана у свечаној сали школе. 
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Циљ пројекта је да се кроз спортске и едукативне активности креира средина у којој се негује 

поштовање, саосећање, разумевање и свест о важности учења и здравих животних ставова. На тај 

начин се превентивно делује на ризична понашања попут злоупотребе психоактивних супстанци, 

насиља, алкохолизма и разних, других облика асоцијалног понашања. 
 

  
 
Пројекат се спроводи за сада у нашој и још три школе у Србији, а министар Просвете, Младен 

Шарчевић, наводи да је у плану да се пројекат прошири и на друге школе. Истиче ангажовање 

директора наше школе за укљученост школе у многобројне пројекте. „Неговање здравог живота 

је добар начин да деца испуне слободно време, будући да све више прибегавају електронским 

уређајима, а неретко и насиљу“, истакао је Шарчевић. 
 

  
 

Министар здравља Златибор Лончар поручио је да пројекат „До успеха, заједно“ започиње у 

нашој школи јер је она испунила све предуслове, а циљ је, каже, дa пројекат заживи у свакој 

школи. Пети разред је, каже министар Здравља, идеалан период да се утиче на младе људе да се 

здраво хране, више баве спортом а да мање времена проведу „за телефонима и компјутерима“. 
„На старије се не може утицати, али ако утичемо на младе, имамо шансе да сутра будемо 

здравија нација“, поручио је Лончар. 
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Министар омладине и спорта Вања Удовичић сагласио се да је пети разред период када је 

најбоље утицати на школску децу, будући да се тада у њиховом образовању доста тога мења.  
 

  
 

Пројекат је подржала амбасада Израела, а како је рекла амбасадорка Алона Фишер Кам, он је 

адаптирана верзија пројекта Еквилајзер који већ постоји у њеној земљи. 
Шеф мисије ОЕБС-а у Србији, Андреа Орицио, рекао је да је веома поносан што је у Врчину, 

а да сам наслов пројекта говори да је важно да се ради заједно ако желимо да стигнемо до успеха. 
„Посебно је занимљиво адаптирати сваки пројекат средини у којој се спроводи, а то је успело, 

рекао је, захваљујући помоћи и сарадњи три ресорна министарства“, наводи Орицио. 
Пројекат „До успеха, заједно“ је пројекат превенције ризичних понашања који су заједно 

спровела три министарства уз подршку ОЕБС-а и амбасаде Израела. 

  
 

3. ПОСЕТА УЧЕНИКА ИЗ ИЗРАЕЛА НАШОЈ ШКОЛИ, У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА  
„THE EQUALIZER” 

 

У петак, 04.05.2018.год. пригодном свечаношћу дочекали смо госте из Израела, ученике и 

наставнике менторе који учествују у „The Equalizer” пројекту. 
Посета је резултат рада на „The Equalizer”  пројекту, који је настао пре девет година у Израелу 

и до данас обухвата ученике из 220 школа. Енглеска реч equal занчи једнак, а „The Equalizer” 

пројекат нас спаја у изграђивању односа равноправности и припадности. 
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„The Equalizer” пројекат у Србији се реализује под покровитељством Министарства здравља, 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства омладине и спорта уз 

подршку ОЕБСа и Амбасаде Израела у Србији, а под називом „До успеха заједно!“ 
 

  
 

Основне школе које учествују у овом пројекту су  окупљене око заједничког циља да се кроз 

спортске и образовне активности креира средина у којој се негује поштовање и разумевање, свест 

о значају учења и здравих животних стилова и да се на тај начин превенира насиље и расизам. 
Свечани програм дочека смо почели химном наше школе, уз пројекцију филма о школи, а 

затим се присутнима обратио директор наше школе Добрица Синђелић, пожелевши топлу 

добродошлицу и пријатан боравак у Србији гостима из Израела. Руководилац „The Equalizer” 
пројекта у Израелу Лиран Гераси, захвалио се на топлим речима добродошлице и још једном 

нагласио значај постојања оваквог пројекта и успостављене сарадње. 
По завршетку приредбе предметни наставници представили су у кратким сегментима наставу 

биологије, географије, хемије, математике, технике и технологије, музичке културе, обиласком 

учионица и кабинета. Затим су сви ученици, учесници пројекта имали заједничку  „Радионицу 

пријатељства“ на којој су разменили поруке пријатељства и направили пано постере. Радионицу 

је осмислила и радионицом руководила школски педагог Ана Матејић, координатор пројекта за 

нашу школу. 
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Посетили смо и наше издвојено одељење у Доњој Мали, представили ученике, учитељице, 

терене, летњиковац  и одељењске вртове. На „Шупљој  Стени“ смо направили кратку паузу за 

одмор у парку и  спортско дружење на терену, а затим кренули пут Авале где смо обишли 

Споменик Незнаном јунаку и Авалски торањ. 
Пројекат у нашој школи реализују наставници физичког васпитања Милан Јерковић и 

Александра Бојанић.  
 

4. МЕЂУНАРОДНИ ТУРНИР У ФУДБАЛУ ПРОЈЕКТА „EQUALIZER“  
У НАШОЈ ШКОЛИ 

 
Међународни турнир у фудбалу, пројекта „Equalizer“ који се реализује током школске године  

за ученике 5.разреда, одржан је у суботу, 05.05.2018.год. на фудбалском терену ФК Врчин у 

организацији наше школе. 
Пројекат је настао пре осам година у Израелу, да би убрзо био препознат као један од 

најзначајнијих програма превенције ризичних понашања, кога подржавају сва релевантна 

министарства у Израелу. Реализатори пројекта су три министарства Републике Србије: 

Министарство здравља, Министарство омладине и спорта и Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја а под покровитељством ОЕБС-а и Амбасаде Израела. Међународни 

споразум о реализацији пројектних активности у Србији потписан је почетком школске године и 

успешно је релизован кроз пилот програм. 
 

  
 

Наша школа као  представник регионалног и универзитетског центра Београда угостила је 

том приликом децу и менторе пројекта „Equalizer “ из Израела, као и децу, наставнике  и 

директоре основних школа, учесница пројекта: ОШ „Иво Андрић“ из Ниша, ОШ „Јован 

Поповић“  из Крагујевца и ОШ „Душан Радовић“ из Новог Сада. Свечаном приредбом ученика 

наше школе уприличен је дочек свим учесницима пројекта. Добродошлицу је упутио директор 

наше школе, Добрица Синђелић, истакавши важност пројекта и међусобне сарадње у циљу 

промовисања спорта и свих оних активности које доприносе развоју сваког детета. Дружење је 

настављено на фудбалском терену кроз пријатељске утакмице спортских екипа ученика 5.разреда 

свих школа пројекта „До успеха заједно“. Ученике  је поздравио председник ГО Гроцка, 

Драгољуб Симоновић, а обратили су се  Џени Седов, заменица амбасадора Изреаела у Србији, 
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Лиран Гераси, генерални менаџер пројекта„Equalizer“,  Гордана Косановић, посебна саветница 

министра Министарства просвете, науке и технолошког развоја , др Јелена Јанковић руководилац 

Центра за мониторниг дрога и зависности од дрога Министарства здравља и Един Калач, 

саветник на програму рада полиције у заједници, Мисија ОЕБС у Србији. 
Спортски дух, фер плеј и  нова пријатељства крунисана су медаљама и пехарима које је, 

након одиграних утакмица,  уручио истакнути фудбалски  репрезентативац и селектор 

репрезентације  Илија Петковић. 
Турнир је оснажио уверење ученика, наставника, волонтера, директора  у сврсисходност 

учешћа у програму и додатно ојачао мотивацију за наставак учествовања и наредне школске 

године. 
 

5. ПРОЈЕКАТ ERAZMUS – „ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИКТ АЛАТА И ИНОВАТИВНИХ 

НАСТАВНИХ МЕТОДА У ШКОЛИ“ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ФОНДАЦИЈЕ TEMPUS 
 

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. 
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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. 
 

6. ПОСЕТА НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ „ТОНЕ ЧУФАР“, 

МАРИБОР, СЛОВЕНИЈА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА  
 

Сарадња ОШ „Свети Сава“ из Врчина са ОШ „Тоне Чуфар“ из Марибора започела је 23.јуна 

2016.год. потписивањем Протокола о међународној сарадњи који су, у име наше две школе, 

потписали Добрица Синђелић, директор ОШ „Свети Сава“ из Врчина и Шпела Дрственшек, 

директорка ОШ „Тоне Чуфар“ из Марибора. Након низа сусрета чланова колектива и ученика 

обеју школа, сарадња је настављена студијским путовањем двадесет ученика наше школе својим 

вршњацима из Марибора. Наши ученици ишли су у пратњи четири наставника и директора 

школе. Наставници су реализовали активности предвиђене планом пројекта. 
 

  
 
Домаћини су се потрудили да посету наших ученика учине незаборавном, кроз програм који 

је обухватио низ заједничких активности. Ученици су имали прилику да се упознају са културно-
историјским знаменитостима Марибора и Љубљане, посете Блед и Бохињ,  присуствују часовима, 

играју пријатељске утакмице, такмиче се у куглању и друже уз заједнички плес. Такође, 

присуствовали  су и Традиционалном словеначком доручку где су упознали и словеначку 

министарку просвете. 
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7. ПРОЈЕКАТ „SELFI“ – ДИГИТАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА 
 
Циљ пројекта је јачање педагошких компетенција наставника. Поред инвидиуализованих 

планова стручног усавршавања сви наставници су прошли електронску обуку пилот пројекта 
„Селфи“ који представља ослонац школама да ефикасно и ефектно интегришу дигиталне 

технологије у школску праксу. Примена НТЦ система учења, и евидентирање примене кроз 

наставну праксу, омогућила је да се наставни процес унапреди. Сви наставници су учествовали у 

пилот фази примене Селфи инструмената као наставник, Европске комисије – Директората за 

образовање и културу и Обједињеног истраживачког центра. 
 

8. ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ 

РАЗВОЈА – ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК - ЕСДНЕВНИК 
 

Од шк. 2017/18. год. наша школа је конкурисала и једна је од ретких одабраних школа за 

учешће у пилот пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије – електронски дневник, са званичним називом есДневник.  
ЕсДневник је урађен као интернет портал и осим обичног интернет прегледача не захтева 

посебан софтвер, те се може користити на било ком рачунару у школи који је повезан на 

интернет мрежу. Има највиши ниво заштите података и сви подаци се чувају на серверу у 

Србији. Такође, обезбеђен је двадесетчетворочасовни стални физички надзор система, постоји 

корисничка подршка и систем обука и помоћи корисницима (такође за школе бесплатни).   
Додатна предност је сузбијање неовлаштеног уноса, али и случајева крађе и нехотичног или 

намерног уништавања дневника који се понекад јављају у школама, док је аутентификација 

запослених у школама  двостепена, што значи да поред имена и лозинке постоји још један ниво 

заштите приступа систему. Двостепена аутентификација је обавезна за директора школе, 

координаторе, педагога и психолога. Наставници могу да је користе ако желе, али за сада нису у 

обавези. 
Сви подаци су шифровани и доступни само школи. Свака школа може да приступи само 

својим подацима. 
Код наставника постоје измене у односу на штампани дневник, они могу да виде само своје 

оцене, а не и оцене из других предмета.  
Почетком школске године извршена је обука школских координатора. Координатори су 

проф. информатике Ивана Михајловић и проф. разредне наставе Бојана Теофиловић. Обука 

координатора је спроведена у ОШ „Свети Сава“ Врчин. Уследила је обука запослених од стране 

координатора. Реализована је 18.09.2017.год. Након тога, координатори су обавили 

конфигурацију школе за систем – унос корисника (директора школе, наставника), одељења, 

предмета, ученика. Приступило се реализацији пројекта и уносу података само у есДневник, не 

и у папирни. Школа је уложила велике напоре да би свака учионица, кабинет и канцеларија 

били опремљени рачунарима и интернет везом. Школа је и раније била добро опремљена, али је 

директор школе, Добрица Синђелић, уложио додатни напор да цела школа буде опремљена за 

реализацију пројекта. 
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Током школске године реализација пројекта и коришћење есДневника је напредовало. 

Наставници су с великом позитивношћу и оптимизмом прихватили пројекат. Коришћење је 

било једноставно и у многоме олакшало рад наставницима. Имали су брз приступ подацима, 

пресецима и статистикама за сваку област – успеси на контролним и писменим задацима, 

извештаји за Већа, аутоматски преглед броја одржаних часова, аутоматско сабирање изостанака 

ученика, итд. 
Наравно, радни тим Министарства је током године надограђивао систем и уводио новине – 

нове функционалности, које нису постојале од почетка. О новим функционалностима редовно 

се разговарало на нивоу: директор школе – координатори. Даљи и брзи пренос информација 

ишао је линијом - педагог, психолог, наставници. Школске координаторке су увек биле на 

располагању наставницима и драге воље пружале помоћ и подршку у тренутном раду и 

свладавању нових функционалности. Наравно, координатори и наставници су у свом раду у 

сваком тренутку имали подршку директора школе. 
Наставници су ажурно уносили податке у есДневник – податке о ученицима, родитељима, 

оцене ученика, правдали изостанке, уносили све потребне записнике – Већа, родитељских 

састанака, дана отворених врата, учешће ученика на такмичењима, у пројектима, остварене 

посете, итд. Дневници су редовно прегледани од стране директора школе, педагога и психолога. 
Као најбоља завршница реализације овог пилот пројекта је могућност штампања 

Сведочанстава за ученике 8.разреда из система есДневника. 
 Намера и циљ нам је да од шк. 2018/19.год. још ажурније и боље уносимо податке и у 

потпуности  користимо предности свих функционалнсти које есДневник омогућава. 
 

9. ПРОЈЕКАТ „ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД ЗЛОУПОТРЕБЕ ИНТЕРНЕТА“ 
 

Координатор пројекта у нашој школи је проф. разредне наставе Слађана Вагић. Прво 

предавање у оквиру пројекта за запослене је одржала 24.10.2017.год. Током школске године 

уследио је низ активности у реализацији пројекта.  
„Спасимо децу“ је највећа међународна невладина организација у Великој Британији, која 

ради за добробит деце у још преко 50 земаља света. „Спасимо децу“ има значајно искуство у 

пружању хитне хуманитарне помоћи деци у свим деловима света у којима за тим постоји 

потреба. Шире посматрано, основни правац деловања ван Велике Британије су дугорочни 

развојни програми који се тичу здравства, исхране, развоја заједништва у заједници и уопште, 

добробити. „Спасимо децу“ се такође бави заштитом и реализацијом дечјих права. 
Организација Спасимо децу је на просторима северозападног Балкана присутна од завршетка 

четворогодишњег насилног сукоба који је окончан 1996.год. Рад ове организације је у протеклих 

16 година еволуирао од пружања хуманитарне помоћи до развојних активности. Тренутно, 

организација ради на реализацији програма у Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори у 

четири подручја: Владавина права детета, Заштита деце, Образовање и Хуманитарни рад.  
Након почетног хуманитарног деловања већи фокус је стављен на развојне активности. 

Интервенције су се кретале од оних из домена предшколског и основног образовања, до подршке 

деци без родитељског старања, развоја политика и стратегија, итд. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5
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10. ПРОЈЕКАТ „ПРЕВЕНЦИЈА ГОЈАЗНОСТИ УЧЕНИКА“ 
 

Пројекат се у нашој школи реализује од шк. 2017/18.год. и представља рад на развоју навика 

здраве исхране и здравих стилова живота код ученика. Низ активности обухватао је анкетирање, 

прикупљање и обраду података, као и предузимање низа активности – предавања, радионице, 

итд. у току реализације пројекта. 
 

11. МИНИСТАР ОМЛАДИНЕ И СПОРТА, ВАЊА УДОВИЧИЋ, У НАШОЈ ШКОЛИ 
 

Министар омладине и спорта у Влади Републике Србије, Вања Удовичић, државни секретар 

за спорт Предраг Перуничић, државни секретар у Министарству омладине и спорта Дејан 

Станић, и председник Савеза за школски спорт Србије Жељко Танасковић посетили су нашу 

школу 20.02.2018.год. Том приликом Министар је донирао школи лопте за спортове, голове, 

мреже, кошаркашке табле и обруче са циљм да се деци  у основним школама бављење спортом 

учини што доступнијим  и да се омогуће што бољи услови за рад. 
 

  
 

Министра Удовичића смо и приликом ове посете, која је друга по реду у шк. 2017/18.год. 

замолили да одговори на неколико питања за чланак за сајт наше школе. Интервју је водила Лени 

Вулета ученица 8/3 разреда. 
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12. ПОСЕТА УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ  УЧЕНИЦИМА ОШ „СВЕТИ САВА“ У ЗВОРНИКУ, 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  
 
Сарадња наше школе са ОШ „Свети Сава“ из Зворника започела је потписивањем протокола о 

сарадњи 23. јуна 2016.год. Протокол су, током нашег боравка у Зворнику, потписали Добрица 

Синђелић, директор ОШ „Свети Сава“ из Врчина и Радомир Петровић, директор ОШ “Свети 

Сава“ из Зворника.  
Протоколом је указано да ће се у наредном периоду предузимати низ различитих активности 

сарадње двеју школских установа на нивоу размене искустава ученика и наставничког кадра, са 

циљем бољег упознавања и јачања међусобних веза. Директори две школе ће настојати да 

интезивирају сарадњу на свим пољима, како у наставним, тако и у ваннаставним активностима. 
 

  
 

После низа сусрета чланова колектива и ученика обеју школа, ове године, у периоду од 30.11. 
до 02.12.2017.год. организовали смо студијско путовање за 20 наших ученика. Ученици су ишли 

у пратњи директора школе, Добрице Синђелића, учитељица Љиљане Кнежевић, Радице 

Костадиновић, Слађане Вагић и вероучитеља Душана Петровићa. 
Домаћини су се потрудили да нам обезбеде пријатан и едукативан боравак. Ученици су били 

на часовима са својим вршњацима, а наставници су, такође, посетили неколико часова.  
Размењена су искуства и запажања свих наставних активности.  
Присуствовали смо свечаној академији у част нобеловца Иве Андрића. Ученици и наставници 

су обишли културно-историјске знаменитости Зворника и Бјељине. 
Сарадња ученика и наставника ове две школе допринела је стварању нових пријатељстава, 

усвајању и продубљивању знања и сазревању позитивног  животног искуства савременог 

наставника и ученика. 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 

13. СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА У ШК. 2017/18. ГОД. 
 

Свечани пријем ученика 1.разреда одржан је 01.09.2017. 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. 2017/18. год. су: 1/1 – Мирјана 

Јашић, 1/2 – Јелена Козлина и 1/3 – Верица Алавања. 
Присутнима се обратио директор наше школе, Добрица Синђелић, пожелео првацима срећан 

почетак школовања, дао смернице за успешно учење и владање, и обавестио родитеље о 

могућностима које наша школа пружа ученицима, као и о пројектима у које смо укључени. 
 

     
 

14.  СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПЕТАКА У ШК. 2017/18. ГОД. 
 

Свечаном приредбом обележили смо и прелазак наших ученика са разредне на предметну 

наставу. Приредба је одржана у препуној свечаној сали школе. 01.09.2017.год. Присутне петаке и 

њихове родитеље поздравио је директор школе Добрица Синђелић, а секретарица наше школе 

Илинка Маринковић својим стиховима улепшала је овај свечани пријем. Петаке су свечано 

испратиле и њихове учитељице,  представили су се  предметни наставници и стручни сарадници, 

а одељењске старешине су овај сусрет озваничиле и заједничком одељењском фотографијом. 
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15. НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 
 

06.09.2017.год. у центру Београда на неколико локација одржана је Ноћ истраживача коју је 

посетило 17 ученика наше школе у пратњи наставница физике и хемије. Ученици су уживали и 

активно учествовали у истраживачким активностима. 
 

16. ФОРМИРАЊЕ КЛУБА УЧЕНИКА 
 

Наша школа разним активностима настоји да унапреди боравак ученика у школи. У том циљу 

је формиран Клуб ученика који је одлуком Скупштине клуба усвојио Статут, лого и име Клуба 
ученика – „Истраживачи“. 

Клуб воде наставнице Милена Петровић и Александра Гајачки и он броји двадесет чланова. 
Током школске године је реализовао све предвиђене радионице и остале облике рада. 

Чланови клуба су се усагласили око плана рада и ангажмана за наредну школску годину. 
У клубу је реализовано 8 радионица и 10 других активности међу којима су: Новинари и 

фоторепортери – радионица, Рачунарска радионица за ученике са предзнањем, Презентација 

ученика у Power Point програму, Састанак скупштине клуба, Баш је лепо бити различит – 
радионица, Креација и живот – радионица у сарадњи са Марином Митрић, наставницом 

ликовне културе, Здравље и забава – радионица, итд. 
 

17. ФОРМИРАЊЕ КЛУБА РОДИТЕЉА 
 

Формирање Клуба родитеља шк. 2017/18.год. протекло је на задовољство и школе и 

родитеља. Родитељи су активно били укључени у живот школе, давали конструктивне предлоге 

за побољшање учења и боравка њихове деце у школи, имали слуха за дугорочне и тренутне 

проблеме школе и несебично помагали у скалду са могућностима и потребама. 
 

18. ИНИЦИЈАЛНО ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА 5. И 7. РАЗРЕДА 
 

Иницијално тестирање обављено је: 
14.09.2017. – 5.разред – српски језик;  
15.09.2017. – 7.разред – српски језик;  
21.09.2017. – 5.разред – математика;  
22.09.2017. – 7.разред – математика. 
Иницијално тестирање је и ове школске године послужило, након обрађених резултата, као 

показатељ за унапређење наставног процеса. 
 

19. „ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ“ 
 

22.09.2017.год. у Ранчићевој кући у Гроцкој одржано је отварање групне поставке дечјих 

радова по конкурсу „Моје окружење – културно наслеђе и природа“ у оквиру манифестације 

„Дани европске баштине“ и додела награда за најуспелије ликовне радове. Ученици наше школе 

су посетили ову изложбу. 
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Пред ученицима је био ликовни задатак да се уз помоћ наставника и родитеља упознају са 

културним вредностима, наслеђем и природним богатством свога краја и да их представе 

ликовним радовима. 
 

20. РАДИОНИЦА У ОКВИРУ „ДАНА ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ“ 
 

У оквиру одржане радионице ученици од 5. до 8.разреда су имали прилику да науче у којој 

мери наше окружење обликује наш начин живота али и наше животе у целини. Такође, путем 

радионице и предавања ученици су се бавили наслеђем и пејзажом, наслеђем и одрживим 

развојем, наслеђем и биодиверзитетом. 

         
 

21.  „БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ“ 
 

У организацији наше школе и Црвеног крста Гроцка 18.09.2017.год. за ученике 1.разреда 

одржано је предавање. Ученици су кроз интерактивно предавање усвајали знања о безбедном 

понашању  у саобраћају, саобраћајним прописима, итд.  
 

22.  ПРЕДАВАЊЕ О  ЦРВЕНОМ КРСТУ 
 

У организацији наше школе и Црвеног крста Гроцка 18.09.2017.год. за ученике 1.разреда 

одржано је предавање. Ученици су упознати са основама рада Црвеног крста, слушали о значају 

добровољног давања крви и болестима прљавих руку.  
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23.  ШКОЛА БАЛЕТА У НАШОЈ ШКОЛИ 
 

26.09.2017.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. Часови се одржавају сваког понедељка и петка у 

свечаној сали наше школе и могу се пријавити сви заинтересовани ученици. 
 

24. „УСПОРИТЕ ПОРЕД ШКОЛЕ“ 
 
26.09.2017.год. 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. 
 

25. ЛИКОВНА КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА У НАШОЈ ШКОЛИ 
 

 У сарадњи наше школе и Центра за културу Градске општине Гроцка, у нашој школи је 

организована ликовна креативна  радионица за ученике од 1. до 4.разреда.  
Радионицу је водила академски сликар Марион Маја Дедић.  
Прва радионица је реализована 28.9.2017.год. Тематски је била посвећена историјском наслеђу 

наше општине. Дата тема је веома заинтересовала наше ученике и већ након прве радионице 

настали су креативни и маштовити радови. 
 

         
 



24 

 

26. САРАДЊА СА КУД-ОМ „СТЕВАН ШТРБАЦ“ 
 

Сарадња са локалном заједницом остварује се на многобројне начине. Гостовање КУД-а 

„Стеван Штрбац“ у нашој школи и упознавање ученика са традиционалним вредностима и 

мотивација за бављењем фоклором дешавају се на почетку сваке школске године. 
 

27.  ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС „ЗАШТИТИМО ПРИРОДУ“ 
 

У оквиру „Дана европске баштине“, 29.09.2017.год. наши ученици су имали учешће на 

литерарном конкурсу Пријатеља деце Србије – „Заштитимо природу“.  
Марко Марковић 3/2 – 1.место на општинском нивоу и пласман на градску изложбу на којој је 

такође освојио 1.место. Јулијана Перић 3/1 освојила је 3.место на општинском нивоу.  
 

28.  „КОЛАЖ У БЕОГРАДУ“ 
 
У оквиру ликовне секције за ученике од 5. до 8.разреда, током септембра 2017.год. одржана је 

радионица „Колаж у Београду“ под покровитељством Секретаријата за културу града Београда и 

Пријатеља деце Гроцка. 

   
 

29. „МОЈ ПРВИ ШКОЛСКИ ЦРТЕЖ“ 
 

Прво ликовно стваралаштво наших најмлађих ученика у оквиру ликовне секције реализовано 

је током септембра 2017.год. у одељењима 1. разреда. Ученици су на радостан начин испољавали 

своју креативност и панои су заблистали најшаренијим и најлепшим цртежима.  
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30. ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ У НАШОЈ ШКОЛИ 
ОД 02. ДО 08.10.2017. ГОД. 

 
Мото Програмских активности у 2017.год. био је: „Градимо мостове међу генерацијама – За 

радост сваког детета“ 
❖ ПОНЕДЕЉАК 02.10.2017.   

- Отварање изложбе ученичких радова на тему „Градимо мостове међу генерацијама“ 
- Ликовни конкурс у оквиру Дечје недеље „ Градимо мостове међу генерацијама - За радост 

сваког детета“  Пријатељи деце Гроцка,  општинско такмичење 
- Хуманитарна акција за децу из Звечанске 

❖ УТОРАК 03.10.2017.  
-   „Градимо мостове међу генерацијама“ - час одељењског старешине посветити дружењу 

младих са старима  
❖ СРЕДА 04.10.2017. 
❖ Наука кроз игру и забаву – за ученике трећег и четвртог разреда – огледни из области 

предметне наставе 
❖ ЧЕТВРТАК 05.10.2017.  

- Дан за музику и спорт – концерт ученика музичке школе за ученике од1. до 4.разреда  
- Јесењи крос или спортска међуодељењска такмичења 
- У организацији наше школе и Пријатеља деце општине Гроцка испред зграде Општине у 

Гроцкој ће се својим стваралаштвом представити све школе и вртићи наше општине 
❖ ПЕТАК 06.10.2017.  
- Дрво генерације - ученици и учитељи 1.разреда посадиће, традиционално, дрво генерације у 

школским вртовима у централној и подручној школи  
- Затварање хуманитарне акције 
 

31.  ИЗЛОЖБА „ГРАДИМО МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА“ – ОПШТИНСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Отварање изложбе ученичких ликовних радова на тему „Градимо мостове међу генерацијама“ 

одржано је 02.10.2017.год. 
1 . место: Огњен Митић 1/1 и Анастасија Пешић 3/2 
2. место: Анђела Бабић 3/2 
3.мето: Ања Стекић 3/2 

На истом конкурсу Анастасија Пешић 3/2  освојила је  2. место на градском такмичењу  и  

награђена је књигом. 
 

32.  ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ЗА ДЕЦУ ИЗ ЗВЕЧАНСКЕ 
 

Хуманост наших ученика у великој мери је дошла до изражаја током Дечје недеље. Сакупили 

су много прибора и средстава за личну хигијену, гардеробе и играчака за децу у Звечанској. 

Хуманитарне пакете су установи уручили директор и педагог школе. 
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33. „ГРАДИМО МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА“ – ДРУЖЕЊЕ 
 

03.10.2017.год. у разредној настави час одељењског старешине био је посвећен дружењу 

младих са старима. Ученици су угостили у школи деке и баке и разговарали како је некада било, 

којих игара су се играли, како су учили, итд.  
 

34. ИЗЛОЖБА „ВРЕДНЕ РУКЕ МОГУ СВЕ“ 
 
03.10.2017.год. у  Павиљону „Цвијета Зузорић“ на Калемегдану отворена је изложба радова 

летњих радионица у Београду. Урађена је и поставка креативне радионице која је реализована за 

време летњег распуста у нашој школи . 
 

35. НАУКА КРОЗ ИГРУ И ЗАБАВУ 
 

У оквиру Дечје недеље, пету годину за редом, 04.10.2017.год. наставница физике Златана 

Ђорђевић, наставница хемије Катарина Живановић, наставница биологије Јелена Вукчевић и 

ученици 7. и 8.разреда приредили  су ученицима 3. и 4.разреда демонстрацију занимљивих огледа 

из хемије, физике и биологије.  
 

36. КОНЦЕРТ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 
 

05.10.2017.год. био је дан за музику. За ученике разредне наставе у свечаној сали наше школе 

одржан је концерт ученика наше школе који су полазници музичке школе. 
 

37. СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 
 

05.10.2017.год. одржана су у оквиру Дечје недеље спортска међуодељењска такмичења. 

Такмичење је одржано у фискултурној сали школе. Учествовали су сви ученици разредне 

наставе. 
 

38. ДЕЧЈЕ СТВАРАЛАШТВО 
 
У организацији наше школе и Пријатеља деце општине Гроцка испред зграде Општине у 

Гроцкој 05.10.2017.год. својим стваралаштвом су се представити све школе и вртићи наше 

општине. 
 

39. ДРВО ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 

Ученици и учитељи 1.разреда посадили су 06.10.2017.год, традиционално, дрво генерације у 

школским вртовима у централној и подручној школи. Дрво генерације има посебан утицај на 

психолошко везивање ученика за боравак у школи јер симболише стални останак на том месту. 

За ученике, дрво представља них саме и гледајући га како расте, расту заједно са њим. 
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40. ДВА ЂАЧКА АУТОБУСА 
 

По својој разуђености и површини  Врчин спада у већа насеља у Србији, а ученици који из 

свих крајева Врчина долазе у школу, од октобра 2017.год. имају два ђачка аутобуса који их 

свакодневно превозе. Заједничким снагама директора школе, Добрице Синђелића, и општинске 

власти, нашим ученицима и њиховим родитељима је омогућено да безбрижно долазе и одлазе из 

школе. 
 

41.  НАГРАДНИ ЛИКОВНИ КОНКУРС „КЊИГЕ СУ У МОДИ“ 
 

03.10.2017.год. наши ученици су учествовали на наградном ликовном конкурсу, школски 

портал, „Књиге су у моди“. Од ове школске године још више посвећујемо пажњу читалачкој 

писмености наших ученика и ово је још један корак ка остварењу тог циља. 
 

42.  ПОСЕТА РАНЧИЋЕВОЈ КУЋИ 
 

У четвртак, 05.10.2017.год. Центар за културу Гроцка посетили су ученици 2.разреда наше 

школе. Малишани су посетили Гроцку како би присуствовали приредби организованој на платоу 

испред ГО Гроцка поводом манифестације ,,Дечја недеља“. Ученицу су погледали поставку 

изложбе „Моје окружење“. 
 

  
 

43. ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 1. И 2. РАЗРЕДА 
 

Школским планом и програмом предвиђена је једнодневна екскурзија са путним  правцем: 

Врчин – Опленац – Топола – Аранђеловац – Врчин, која је реализована 04.10.2017.год. 
Опленац: Обилазак цркве Св. Ђорђа, задужбина краља Петра I Карађорђевића, цркве Св. 

Богородице, куће краља Петра I,  опленачки маузолеј  династије  Карађорђевића. Шетња по 

прелепом парку и одлазак до Тополе. 
Топола: У Тополи су ученици разгледали Карађорђев град (цркву и конак) у пратњи кустоса.  
Аранђеловац: Обилазак пећине Рисовача, која представља станиште човека из леденог доба, 

као и тадашње станиште мамута, пећинског лава, хијене, леопарда.  
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Обишли су, затим, и Марићевића јаругу, значајну, по предању, као место договора о избијању 

Првог српског устанка, избору Карађорђа за његовог вођу и почетку устаничких акција паљењем 

турског хана у Орашцу 1804.год.  
 

   
 

44.  ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 3. И 4. РАЗРЕДА 
 

Школским планом и програмом предвиђена је једнодневна екскурзија са путним правцем 

Врчин – Текериш – Манастир Троноша – Тршић – Врчин. Реализована је 05.10.2017.год.  
У Текеришу су обишли спомен костурницу палим борцима у Церској бици и споменик 

посвећен истим. Уследио је обилазак Манастира Троноша. Ученици су обишли и Тршић, Вукову 

кућу и чули причу о нашем реформатору. Ученици су обишли и музеј на отвореном, један од 

првих музеја тог типа, где су могли да виде у стварној велучини објекте и њихову унутрашњи 

амбијент, као и неке занатлијске производе тог времена.    
 

  
 

45.  МАТУРСКА ЕКСКУРЗИЈА 
 

Матурска, дводневна екскурзија за ученике 8.разреда реализована је 06. и 07.10.2017.год. 

Прва дестинација била је Смедеревска тврђава, коју је подигао Деспот Ђурађ Бранковић. 

Уследио је одлазак на Сребрно језеро. Затим су ученици обишли Голубац, где су панорамски 
могли да виде Голубачку тврђаву. Наредна дестинација било је археолошко налазиште Лепенски 
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вир, једно од највећих и најзначајнијих мезолитских и неолитских археолошких налазишта, 
смештеном надесној обали Дунава у Ђердапској клисури. Уследила је посета Хидроелектрани 
Ђердап, где су ученици поред обиласка електране имали и предавање о историјату и настанку 
овог стратешки важног објекта. 

Другог дана екскурзије, ученици су обишли споменик и  музеј „Хајдук Вељка“ у Неготину, 

где су се поред редовне поставке музеја нашли и експонати најпознатијег српског композитора 
Стевана Стојановића Мокрањца (Мокрањчева кућа тренутно је у реконструкцији).  Кустос музеја 
одржао је предавање о историјату и настанку музеја и о експонатима који се у њему налазе 

Последња дестинација био је Гамзиград, археолошко налазиште царске палате Феликс 
Ромулиана из III и  IV века. 
 

  
 

46. СПОРТСКИ ДАН И ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ 
 

Учитељи 3.разреда су 16.10.2017.год. организовали спортски дан у подручној школи у Доњој 

Мали. Уз спортске  игре и дружење присуствовали су  и дегустирали здраву храну, специјалитете 

које су спремиле  маме, поводом Светског  дана  здраве  исхране. 
 

47.  САЈАМ КЊИГА  
 

Наши ученици сваке године посете Сајам књига. Ове године су Сајам посетили 

26.10.2017.год. у пратњи проф. српског језика Иване Гаврић и библиотекарке Снежане 

Теофиловић.  
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48.  ПРЕДАВАЊЕ О ПРАВИЛНОЈ ИСХРАНИ – САРАДЊА СА ДОМОМ ЗДРАВЉА 
 

26.10.2017.год. патронажне сестре Дома здравља у Врчину, Стошић Јелена и Кнежевић 

Снежана одржале су предавање ученицима 4.разреда о правилној исхрани и значају исхране за 

развој деце, као и за очување здравља. 
 

49. НАСТУП ЧЛАНОВА ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ НАШЕ ШКОЛЕ  
У „ПАН ТЕАТРУ“ У БЕОГРАДУ 

 

Чланови драмске радионице наше школе наступали су 28.10.2017. год. у позоришту „Пан 

Театар“ у Београду. Изведенe су најновије представе у припреми радионице – „Страшне приче“ и 

„Црвенкапа“. На крају наступа члановима радионице су уручене дипломе „Пан Театра“ за 

учешће у представама.  
Чланови радионице који су учествовали у представама: Бурсаћ Марија, Барзин Дара, Вулета 

Лени, Раденковић Марија, Теофиловић Милица, Теофиловић Јована, Старчевић Михаило, 

Симоновић Алекса, Симоновић Андрија, Радовановић Слађана, Копривица Тијана, Јовановић 

Андреа. 
 

50. „ХВАЛА ВУКУ ЗА АЗБУКУ“ 
 

Почетком новембра месеца ученици су припремили и извели више представа о животу и делу 

Вука С. Караџића. Посебно су се потрудили и оставили одличан утисак ученици 1/2 одељења 

који су 03.11.2017.год. припремили приредбу за родитеље. Приредба је била посвећена 

реформатору српског језика и правописа Вуку С. Караџићу. „Хвала Вуку за азбуку“, орило се са 

свих страна.  
Приредба је започела стиховима песме „Ода Вуку Караџићу“. Уследили су кратки подаци о 

животу и делу овог великана. Загонеткама су изненадили родитеље од којих су тражили 

одгонетке. Велику захвалност дугујемо родитељима који су помогли при изради „Паметних 

фасцикли“ чија је тема такође била „Живот и дело Вука Караџића“. Оне су нам омогућиле лакше 

усвајање знања о Вуку Караџићу, а и улепшале  и оплемениле сцену .  
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51. МУЛТИМЕДИЈАЛИ ИНТЕРАКТИВНИ СИСТЕМ – МЕДИС 
 

07.11.2017.год. у нашој школи је одржана презентација најновијег мултимедијалног 

едукативног система МЕДИС. МЕДИС нуди велики избор интерактивних вежби из области 

хемије, фзике, биологије и екологије. Систем је осмишњен тако да на најсавременији начин 
омогућава успешно извођење кабинетске наставе уз коришћење најсавременијих 

мултимедијалних технологија. 
 

   
 

52. „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“ 
 

У нашој школи се током школске године реализовао пројекат Министарства унутрашњих 

послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Основи безбедности деце“. 

Једно од предавања, под називом „Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и 

алкохола“, одржали су представници Министарства унутрашњих послова 07.11.2017.год.   
 

   
 

53. „ЛЕТО БЕЗ БРИГЕ, ПРОВЕДИ КРАЈ КЊИГЕ“ 
 

Одлуком Управног одбора Друштва школских библиотекара Србије у јуну 2017.год. расписан 

је литерарни конкурс „Лето без бриге, проведи крај књиге“. Конкурс је био намењен ученицима 

основних и средњих школа, a учествовало је укупно 140 радова у три категорије.  
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У категорији ученика од 5. до 8.разреда основних школа 1.место освојио је ученик наше 

школе Богдан Станић 8/2.   
Додела награда одржана је 15.11.2017.год. у библиотеци „Владан Десница“ у Београду.  

Поред свечане доделе нагрда ученици су учестовали и у радионици креативног писања, а међу 

почасним гостима била је и дечји писац Јасминка Петровић. На доделу награде ученик је ишао у 

пратњи школске библиотекарке Снежане Теофиловић.  
Похваљени ученици: Величковић Огњен 3/2 , Анастасија Пешић 3/2, Теодора Николић 5/3, 
Марија Крантић 6/1, Бојана Радосављевић 8/2. 
 

   
 

54.  ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ КОЛЕГЕ ЗОРАНА СТОЈАДИНОВИЋА 
 

Изложба ученичких техничких радова насталих на часовима наставног предмета техничко и 

информатичко образовање одржана је 15.11.2017.год. у свечаној сали наше школе за ученике од 

1. до 4.разреда. Изложбу у част одласка колеге Зорана у пензију, су реализовале колегинице 

Златана Ђорђевић и Ивана Михајловић. 

   
 

55. СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА 
 

20.11.2017.год. ученици 8.разреда су са директором школе, у оквиру Светског дана детета 

посетили Дом Народне скупштине. Том приликом, ученица Даница Јашић је изложила своје 

виђење решавања проблема употребе мобилних телефона у школи. Својим излагањем је указала 

на озбиљност и начине решавања овог проблема. 
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56. „ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ ДЕЦЕ И МЛАДИХ 2017.“ 
 
21.11. 2017.год. у свечаној сали наше школе одржани су „Песнички сусрети деце и младих 

2017.“ у организацији наше школе и Пријатеља деце општине Гроцка. Циљ програма је 

препознавање, подстицање, развијање и афирмација дечје књижевне креативности и додатна 

мотивација за дечје креативно писање поезије и прозе. 
  

57. „МОЈА ШКОЛА – БЕЗБЕДНО ОКРУЖЕЊЕ“ 
 

24.11.2017.год. ученици наше школе су учествовали на литерарном конкурсу Пријатеља деце 

Београда – „Моја школа – безбедно окружење“. 
 

58. ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ „ПАН ТЕАТАР“ У БЕОГРАДУ 
 

Ученици од 1. до 4.разреда посетили су 24.11.2017.год. позориште  „Пан Театар“  у Београду. 

Гледали су представу „Љубав као магија“. Посета позоришту планирана је Школским програмом 

и Годишњим планом рада школе и представља рад на оставиравању постављених циљева – 
неговање позитивних социјалних односа међу ученицима, развијање љубави према драмској 

уметности, развијање критичког става према естетским вредностима, развијање маште и 

креативности, итд.  
 

  
  

59. ПОСЕТА БИОСКОПУ „АКАДЕМИЈА 28“ 
 

Ученици од 5. до 8.разреда су 01.12.2017.год. посетили биоскоп „Академија 28“ и гледали 

филм „Бела и Себастијан“. Посета биоскопу планирана је Школским програмом и Годишњим 

планом рада школе и представља рад на оставиравању образовних и васпитних циљева. 
 

60.  ЧИТАЛАЧКИ КЛУБ 
 

Читалачки клуб је настао као још једна у низу акција које наша школа остварује ради 

интезивног развијања читалачких навика наших ученика. Формиран је 14.11.2017.год а прва 

радионица за ученике од 5. до 8.разреда одржана је 01.12.2017.год. Разговори који се воде о 

вештинама читања и бележења прочитаног као логичан наставак, произвео је постојање дневника 
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читања. Већ постојеће читалачке навике добијају организованију форму. Читалачки клуб воде 

наставница српског језика Јелена Лепен и школска библиотекарка Снежана Теофиловић. 
 

   
 

61. САРАДЊА СА МУП-ОМ 
 

02.12.2017.год. поново је остварена сарадња са МУП-ом Србије, Одељењем за сузбијање 

малолетничке деликвенције. Припадници Министарства су за ученике 5. и 6.разреда одржали 

предавање о безбедности и упознавање са полицијом. 
 

62. ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

04.12.2017.год. у организацији наше школе и Пријатеља деце Гроцка, одржани су Песнички 

сусрети, општинско такмичење. Награде су додељене ученицима који су се истакли својим 

књижевним стваралаштвом. Том приликом, гост наша школе била је песникиња - књижевница 

Славка Петковић Грујичић. 
 

   
 

63.  НАСТАВА КИНЕСКОГ ЈЕЗИКА У НАШОЈ ШКОЛИ 
 

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

у Србији се већ годинама учи кинески језик. Наша школа се труди да својим ученицима увек 

понуди нове, актуелне садржаје, те смо и овога пута, великим ангажовањем и  успостављајући 



35 

 

сарадњу са Амбасадом НР Кине успели да организујемо бесплатан курс кинеског језика за 

ученике наше школе. Ученицима се кроз учење кинеског језика  представљају  традиција и 

култура Кине, као и многобројни традиционални украси и занимљивости. Настава се  реализује 

два пута недељно. Координатор за реализацију наставе кинеског језика је школска библиотекарка 

Снежана Теофиловић. 
 

  
 

64. ИСТРАЈНОСТ У ХУМАНОСТИ 
 

Да мала деца могу бити велики људи показала је Милица Анђелковић 2/2 одељења наше 

школе која од 1.разреда доследно и истрајно учествује у вишегодишњој хуманитарној акцији 

наше школе „Чеп за хендикеп“. Милица редовно доноси велике количине чепова у школу. Само 

од почетка ове школске године донела је преко четири пластичних балона пуних чепова. Милица 

својим настојањем утиче и на своју ужу и ширу породицу који јој помажу да сакупи што већи 

број чепова. Такође, Милица мотивише и своје другаре, који радо учествују у овој акцији. Све 

похвале за Милицу, њену истрајност и хумано срце. 
 

  
 

65. УЛЕПШАВАЊЕ РАДНОГ ПРОСТОРА 
 

Ученици 4.разреда су веома креативни и посебну пажњу поклањају уређењу и оплемењивању 

радног простора. Тако су ученици 4/2 одељења одлучили да прозоре у својој учионици украсе 
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разним мотивима из природе и тако унесу шаренило и радост у простор у ком свакодневно 

бораве, друже се и уче. 
 

   
 

66. ФЕСТИВАЛ НАУКЕ – „СВЕ ЈЕ МОГУЋЕ“ 
 

17.12.2017.год. ученици наше школе су посетили Фестивал науке у пратењи директора школе, 

Добрица Синђелића, и наставница Златане Ђорђевић, Јелене Вукчевић и Катарине Живановић. 

Школа је и ове године у сарадњи са Центром за културу обезбедила бесплатан превоз и улазнице 

за ученике од 5. до 8.разреда. 
 

67.  „ИЗАБЕРИ СПОРТ КАО НАЧИН ОДРАСТАЊА“ 
 

Ученици 4.разреда наше школе заједно са директором школе Добрицом Синђелићем и 

учитељицом Љиљаном Кнежевић били су 22.12.2017.год. у ОШ ,,Илија Гарашанин”у Гроцкој на 

манифестацији и промоцији спорта и додели спортских реквизита за школе на територији 

општине Гроцка. У нашој школи истакнуто место има спорт као начин развоја мишљења и 

личности детета. 
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68. НОВОГОДИШЊЕ РАДИОНИЦЕ 
 

Током децембра 2017.год. у свим одељењима разредне наставе одржане су новогодишње 

радионице. Сваке године, новогодишњи празници и радионице су прилика да се родитељи, 

ученици и учитељи друже, креативно проводе време и учвршћују своје везе – сарадњу, поверење, 

разумевање. На радионицама су настали новогодишњи украси и сувенири који су представљени 

на Новогодишњем базару у нашој школи. 
 

  
 

69. НОВОГОДИШЊИ БАЗАР 
 

Традиционално, у сусрет Новој години, одржава се Новогодишњи базар у нашој школи. Ове 

године одржан је 25.12.2017.год. Базар је био изузетно посећен па тако ни дечја радост није 

изостала. Мноштво пахуљa, јелки, звездица, кићанки, шешира, честитки, украса, санки, цветова, 
новогодишњих врећица, капа, чизмица, пакетића, итд. направљених од најразноврснијих 

материјала одисали су  новогодишњим духом. Задовоољни смо што је Базар успешно реализован, 

што су ученици, заједно са својим родитељима испољили обиље креативности. Веома смо 

захвални родитељима ученика и задовољни оствареном сарадњом. 
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70. НОВОГОДИШЊА ЖУРКА У ПИОНИРСКОМ ГРАДУ 
 

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

организовала за наше ученике Новогодишњу журку која је реализована 26.12.2017. год. Програм 

посете обухватао је новогодишњу представу, дискотеку са аниматором уз занимљиве друштвене 

игре, послужење и за крај, колаж тематских цртаних филмова. Ученици су у пратњи директора 

школе, Добрице Синђелића, и својих одељењских старешина пропратили сва организована 

дешавања.  
 

71. НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ 
 

Чари новогодишњих празника испуњавају просторије  наше школе сваке године кроз 

многобројне активности организоване за ученике, родитеље и мештане Врчина.  
Новогодишњи концерт је једна од традиционалних манифестација коју са нестрпљењем ишчекују 

како гости, тако и сами извођачи, a овогодишњи програм  су припремили ученици и наставници 

Основне школе „Свети Сава“ и Основне музичке школе „Невена Поповић“.  
Концерт је одржан 27.12.2017.год. у препуној свечаној сали наше школе. На почетку 

програма присутне је поздравио Добрица Синђелић, директор наше школе. Програм су 

припремиле проф. музичке културе Ива Ивовић, проф. српског језика Јелена Лепен. Координатор 

манифестације је библиотекарка Снежана Теофиловић.  
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72.  ПОДЕЛА НОВОГОДИШЊИХ ЧЕСТИТКИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

30.12.2017.год. остварена је још једна сарадња са родитељима и локалном заједницом. 

Чланови Ученичког парламента уручили су мештанима Врчина новогодишње честитке које су 

направили ученици и родитељи на заједничким радионицама. 
 

73. „ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП“ 
 

У нашој школи се већ дуги низ година реализује хуманитарна и еколошка акција „Чеп за 

хендикеп“ Удружења параплегичара и квадриплегичара Баната „Чеп за хендикеп“. Ни после 

неколико година, наши ученици нису изгубили жељу да несебично помажу другима и чувају 
животну средину. Најпосвећенији међу њима свакодневно вредно сакупљају чепове и показују да 

заједничким залагањем могу много да учине.  
 

   
 

74. УРЕЂЕЊЕ УЧИОНИЦА 
 

Један од здравих стилова живота свакако јесте и боравак у чистим и уредним просторијама. 

Наши ученици бораве у савремено опремљеној и модерној школи. О чистоћи просторија брине 

особље које је задужено за то. Али и ученици воле своје учионице и одржавају их уредним. Зато 

је, на нивоу школе, од 1. до 8.разреда организована акција чишћења учионица и ученици су јој се 

радо одазвали.  
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75. СВЕТОСАВСКИ ЛИКОВНИ КОНКУРС 2017/18.ГОД. 
 

Као и сваке године, наша школа је расписала наградни Светосавски конкурс. Комисија у 

саставу: Драгана  Гајић, Јелена Козлина, Душан Петровић и Марина Митрић састала се дана  

17.01.2018 и од 118 приспелих радова одлучила да награди и похвали следеће ученике: 
Ученици од 1. до 4.разреда 
1.разред  
1.место  деле Митић Огњен 1/1 и Лана Шавелић 1/1 
2.место деле Ивона Гигов  1/1 и Ана Теофиловић 1/1 
3.место деле Кељаћ Андреа 1/2 и  Маринковић Мина 1/3 
3.разред 
1.место Лука Тијанић 3/2 (награђен  књигом) 
2.место деле Анастасија Пешић 3/2, Јована  Јерковић 3/2, Анђелија Бајић 3/3,  Данило Лазаревић 

3/3  
3.место деле Јован Лукић 3/3 и Лазар Кнежевић 3/3 
4.разред 
1.место Анђелија Крантић 4/1 
Ученици од 5. до 8.разреда 
1.место Јован Митрић 5/1 (награђен књигом) 
2.место деле Максим Вулета 5/2 и Даница Вујић 6/2 
3.место деле  Милан Теофиловић 5/2 и Мара Митрић 5/1 
 

 
 

76. „ЛИКОВНО ПУТОВАЊЕ 2017.“ 
 

По завршетку ликовне радионице „Ликовно путовање 2017.“ која је у нашој школи 

реализована током првог полугодишта шк. 2017/18.год. организована је групна изложба дечјих 

радова 19.01.2018.год. у Ранчићевој кући у Гроцкој. 
Радионицу је  водила Марион Дедић, дипломорана сликарка, координатори у оквиру школе 

биле су учитељице Гајић Драгана и Козлина Јелена. 



41 

 

Дечја маштовитост и креативност изнедриле су и овог пута, бројна и веома успешна ликовна 

остварења, цртеже, слике и  различите уметничке објекте. 
Веома смо задовољни оствареном сарадњом. Изложба је била круна рада наших ученика и са 

задовољством смо је посетили, како ученици, тако и  родитељи и наставници. 
 

    
 

77. СВЕТОСАВСКИ ТУРНИР У ШАХУ 
 
У нашој школи је 20.01.2018.год. одржан Светосавски турнир у шаху за ученике од 1. до 4. 

разреда. Такмичило се око 30 ученика. Координатор такмичења био је учитељ Драган 

Кузмановић. 
1.разред: Војин Петровић 1/2 
2.разред: Филип Матејић 2/2 
3.разред: Емилија Дамњановић 3/4 
4.разред: Вук Теофиловић 4/2 
Ученици су похваљени на прослави Светог Саве - школске славе. 
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78. СВЕТОСАВСКИ СПОРТСКИ ТУРНИР 
 

26.01.2018.год.  наставници физичког васпитања су одржали Светосавски спортски турнир за 

ученике од 5. до 8.разреда.Ообележавање школске славе је још један повод да се унапреди 

здравље ученика. 
 

79. ЈАВНИ ШКОЛСКИ ЧАС ПОСВЕЋЕН ЛИЧНОСТИ И ДЕЛУ СВЕТОГ САВЕ 
 

У многобројним активностима којима наша школа обележава и слави име Светог Саве 

учествовали су и чланови библиотекарске секције. Учествовали су у организацији и реализацији 

јавног часа посвећеном Светом Сави, који је одржан у свечаној сали наше школе 26.01.2018.год. 

за ученике од 1. до 8.разреда. 
Наша школа има ту част и привилегију да носи име једног од најзначајнијих личности наше 

историје. Директор школе је поздравио све присутне и пожелео срдачну добродошлицу, а 

школски час припремиле су наствница музичке културе Ива Ивовић, наставница српског језика 

Јелена Лепен и школска библиотекарка Снежана Теофиловић. 
 

    
 

80. ПРОСЛАВА ШКОЛКЕ СЛАВЕ – СВЕТИ САВА 
 

 27.01.2018.год. одали смо 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. Светосавска химна, којом започињемо прославу, нас подсећа на значај завештања 

Светогa 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 Димитријем, старешином Храма Светих апостола Петра и 

Павла у Врчину. 
Као и претходних година, обележили смо  овај дан програмом који је посвећен Светом Сави. 

Наши мали глумци и хор водили  су нас кроз својеврсну  шетњу кроз векове,  уз колаж духовних 

композиција у извођењу хора наше школе. У достизању многобројних циљева и успеха  помажу 

нам и многобројни сарадници па смо овом приликом захвалили сарадницима школе и фирмама 

на ангажовању и уложеном  труду и времену у афирмацији наше школе.  
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Ове године истичемо и посебно се захваљујемо: госпођи Весни Недељковић, помоћници 

министра просвете, господину Драгољубу Симоновићу, председнику Градске општине Гроцка, 
госпођи Шпели Дрственшек, директорки Основне школе „Тонета Чуфарја“ из Марибора, 

Словенија, господину Драгољубу Којчићу, директору Завода за уџбенике, господину Горану 

Павловићу, директору Просветног прегледа, господину Арсенију Бугарском за вишегодишњи 

рад на афирмацији наше школе у земљи и иностранству.  
 

  
 

За вишегодишњи рад у школи, награђени  су Александра Бојанић, Сања Соколов, Гордана 

Петровић, Јелена Козлина, Гордана Апостоловић, Вера Крантић и Љубинка Вагић. 
Наша школа је и ове године расписала Светосавски ликовно - литерарни конкурс. Првопласиране 

литерарне радове Дејане Теофиловић ученице 7/3 и Јулијане Перић 3/1,  смо чули у програму. У 

ликовном стваралаштву прво место у категорији од 1. до 4.разреда освојио је Лука Тијанић 

ученик 3/2 разреда, а у категорији од 5. до 8.разреда Јован Митрић ученик 5/1 разреда.  Награде је 

уручио директор школе. 
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 

2016/17.год.  
Изузетне успехе на општинском нивоу и пласмане на градска такмичења имали смо из: 

српског језика, математике, физике, биологије, женског фудбала као и у многобројним ликовним 

и литерарним конкурсима. Данас смо наградили најбоље међу најбољима - ученике који су на 

градским такмичењима освојили прва три места и ученике који су узели учешће  на државним 

такмичењима. 
Постигли смо изузетне резултате на такмичењима на свим нивоима и остварили изузетна 

постигнућа за нашу школу пласманима на  државна такмичења из: енглеског  језика и хемије. 
Енглески језик 
На градском такмичењу Мина Љубојевић је освојила  3.место и  пласирала  се на државно 

такмичење. Наставница Милена Петровић. У  знању енглеског језика учествовали смо и на 
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такмичењу Willkommen на коме је ученик наше школе Борис Виктор Мандић освојио 1.место на 

државном нивоу.  Наставница енглеског језика Горица Апостоловић. 
Хемија 
На градском такмичењу Даница Јашић је  освојила  1.место и  пласирала  се на државно 

такмичење. Наставница  Катарина Живановић. 
Географија 
На градском такмичењу Саша Вагић је  освојио  2.место, наставник  Никола Љешњак. 
Историја 
На градском такмичењу Зорица Крантић је освојила  2.место. Наставница Данијела 

Апостоловић. 
Музичка култура 
Првопласирани на градском такмичењу су Милица Ђорђевић, Ћирило Ђорђевић, Анђелија 

Бајић и Марија Павловић. Наставница  Мила Ђачић. 
Глума 
Прву награду на градском такмичењу за улогу „Савести“ добила је Милица Теофиловић, 

координатор драмске радионице у нашој школи је наставница  Бојана Теофиловић. 
Математичко такмичење „Мислиша“ 
Од неколико стотина учесника из целе Србије, друга и трећа награда припала је ученицама 

наше школе: Биљани Стевановић и Јовани Јерковић.  
Поред изузетних резултата на такмичењима из многобројних  предмета, ученици наше школе 
постижу изузетне резултате и на спортским такмичењима. У такмичењима  из рукомета, 

девојчице седмог и осмог разреда већ годинама достижу  такмичарски врх у својој категорији. 

Освојивши 1.место на општинском и 1.место на  градском такмичењу екипа ученица седмог и 

осмог  разреда пласирала се  на међуокружно такмичење.  Екипу су чиниле: Таша Ђорић, Вања 

Теофиловић, Даница Јашић, Анђелија Петрић, Тамара Матејић Сара Бугарчић, Хелена 

Стевановић, Дејана Теофиловић и Анђела Танасијевић.  Предметни наставник  је  Александра 

Бојанић. 
 

    
 

Награде је уручио директор наше школе, а у име свих награђених захвалила се учитељица 

Љубинка Вагић.  
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На изложбеним паноима у холовима школе налазила се изложба посвећена Врчину као и  

ликовни радови наших ученика инспирисани ликом и делом Светог Саве, а објавили смо и 

јубиларни 10. број школског часописа „Ђачки хоризонти“. Позвали смо све присутне да 

погледају изложбу ликовних  радова наших ученика који се налазе на изложбеним паноима у 

холовима школе, захвалили смо свим присутнима на  указаном поверењу,  издвојеном времену  и  

искреној   подршци.  
У припреми и реализацији многобројних активности и манифестација посвећених Светом 

Сави учествује првенствено директор школе Добрица Синђелић, цео колектив, сви наставници 

школе,  наставници српског језика и ликовне културе, разредне наставе, наставница музичког 

васпитања Ива Ивовић и руководилац драмског дела програма наставница српског језика Јелена 

Лепен. Координатор свих активности је библиотекарка Снежана Теофиловић. 
 

  
 

81. „МИНИ МИНИ СПОРТ“ 
  
31.01.2018.год. наша школа је у сарадњи са Спортским савезом за ученике 1. и 2.разреда 

организовала спортски полигон у фискултурној сали наше школе. И овом приликом смо 

настојали да код наших ученика развијамо способности, вештине и навике бављења спортом. 
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82. ДЕЧЈИ  ЗИМСКИ  КАМП 
 

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

за ученике млађих разреда ,,Дечји зимски камп”, који је био реализован од 04. до 06. фебруара, 

2018.године. Програм је обухватао: корективну гимнастику, фитнес и теретану, радионицу 

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

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

предвиђена пауза за ужину и освежење.Време проведено у кампу је било веома лепо, упознали 

смо пуно нових другара и лепо смо се забавили. Ученике је сва три дана у камп пратио учитељ 

Милан Сантрач. 
 

  
 

83. ШКОЛСКЕ СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ 
 

Школа је за све ученике током зимског распуста обезбедила одржавање спортских активности 

у фискултурној сали школе – фудбал, кошарка, одбојка, рукомет, полигони, елементарне и 

штафетне игре као и креативне радионице.  
 

84. „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“ 
 

Почетком другог полугодишта у сарадњи са МУП-ом одржано је за наше ученике предавање 

у оквиру пројекта „Основи безбедности деце“. Предавање је одржано за време часа одељењског 

сарешине и носило је назив „Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“. 
 

85.  ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 
 

Под слоганом „Негујмо матерњи језик и културу“, а у оквиру многобројних активности и 

манифестација, ученици наше школе обележили су Дан матерњег језика 21.02.2018.год.  
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Иницијативу Друштва школских библиотекара подржали смо редовним, али и активностима 

по препоруци Друштва, а све у циљу подстицања читања и неговања матерњег језика, 

повезивања школске библиотеке и учионице као и промоције рада и сарадње школских 

библиотекара, наставника и ученика. 
 

86. МАРИЈИНО ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО 
 

Ученица 8/1 разреда наше школе, Марија Бурсаћ, својим раскошним талентом за ликовну 

уметност дужи временски период улепшавала је амбијент наше школе. Један од њених радова је 

осликан на зиду кабинета за ликовну културу.   
 

 
 

87. НАШИ УЧЕНИЦИ – ПОЛАЗНИЦИ ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 
 

У свечаној сали наше школе почетком марта одржани су јавни часови 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. 
 

    
 

88. „МАЛИ ПЈЕР“ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Ликовни конкурс ,,Мали Пјер“ – карикатура, општинско такмичење у организацији 

Пријатеља деце општине Гроцка одржано је 07.03.2018.год. у нашој школи. 
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Максим Вулета 5/2 – 1.место 
Алексеј Гајачки 5/2 – 3.место. 
Митић Огњен 1/1, Ољача Матеја 1/1 и Лука Тијанић 3/2 – 2.место 
Милица Теофиловић 3/3 и Анастасија Пешић 3/2 – 3.место  
Сви ученици имају пласман на градско такмичење. 

    
 

89. ЛИКОВНА РАДИОНИЦА 
 

У марту месецу ученици ликовне секције од 5. до 8.разреда успешно су спровели фрактално 

цртање по  методи Танзилије Полујахтове. 

   
 

90. ЛИКОВНИ КОНКУРС „МОЈЕ ОКРУЖЕЊЕ - МОЈА КУЛТУРНА БАШТИНА“ 
 

Почетком марта 2018.год. одржан је ликовни конкурс „Моје окружење - моја културна 

баштина“ у организацији Центра за културу Гроцка. Ученици свих разреда су у великом броју 

учествовали на конкурсу. 
 

91. САСТАНАК ЗА РОДИТЕЉЕ БУДУЋИХ ПРВАКА 
 

У циљу што бољег уклапања у школски живот и нове обавезе, редовно организујемо дружења 

сa предшколцима и упознајемо их са школом.  Родитеље будућих првака упознајемо са радом 

школе много пре, за њих најбитнијег, 1. септембра и првог школског дана, те како бисмо 

успоставили што ефикаснију сарадњу сваке године одржавамо родитељске састанке. 
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Састанак је реализован 07.03.2018.год. Директор школе Добрица Синђелић, поздравио је 

присутне родитеље, захвалио се на бројном одзиву, указујући управо на битност сарадње  

родитеља и школе. Представиле су се и учитељице будућих првака а школски психолог Мирјана 

Терзић и педагог Ана Матејић посаветовале су родитеље како да ослободе и себе и своју децу 

страха од првог тестирања и како да их што боље припреме за полазак у школу.  
 

       
 

Састанку су присуствовали и вероучитељ Душан Петровић, наставнице енглеског језика 

Милена Петровић и Драгана Ристић и школска библиотекарка Снежана Теофиловић, a pо 

завршетку формалног дела састанка, директор школе Добрица Синђелић повео је све родитеље у 

обилазак учионица, кабинета и осталих школских просторија.  
 

92. МАТЕМАТИЧКО  ТАКМИЧЕЊE  ,,МИСЛИША  2018.” 
 
Математичко такмичење ,,Мислиша 2018.” одржано је 08.03.2018.год. у просторијама наше 

школе. Клуб младих математичара ,,Aрхимедес” већ тринаести пут у Србији организује 

математичко такмичење ,,Мислиша”, а у нашој школи организује се већ једанаести пут. Учешће 

на такмичењу узео је 124 ученика од другог до осмог разреда.  
Награђени ученици: Јовановић Павле 2/2 – 3.награда и Стевановић Биљана 5/2 – 3.награда. 
Похваљени ученици: Лазаревић Данило 3/3, Новитовић Стефан 8/3 и Фишер Вељко 8/3. 
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93. КОНЦЕРТ ПОЛАЗНИКА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 
 

Полазници музичке школе одржали су 09.03.2018.год. концерт за своје другове. Слушаоци су 

имали прилику да чују извођење познатих дечјих песмица на клавиру , гитари , хармоници, 

металафону и чују хорско певање. 
 

94. ФОТО-КОНКУРС „РАЗГЛЕДНИЦА ИЗ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ“ 
 

Одлуком Управног одбора Друштва школских библиотекара Србије расписан је Фото-
конкурс „Разгледница из школске библиотеке“, са датумом завршетка 15.03.2018.год. 

Ученици наше школе учествовали су и у овом конкурсу. Михаило Старчевић и Вељко 

Јеремић, ученици 7/3 разреда, у креативном раду са  наставницом српског језика Јеленом Лепен 

представили  су колаж драмских приказа поводом 125 година од рођења Иве Андрића, а затим у 

костиму Иве Андрића  ушетали у школску библиотеку. Фотографија којом смо учествовали на 

конкурсу инспирисана овим драмским приказом, представља Андрића у нашој школској 

библиотеци. Награду нисмо освојили, али важно је учествовати, имати идеју и инспирацију. 
 

95. УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ВРТА 
 

У четвртак, 15.03.2018.год. ученици 3/4 одељења и њихов учитељ Драган Кузмановић на часу 

Чувара природе уређивали су свој „Мали врт“ у школском дворишту. Иначе, сваки разред у 

издвојеном одељењу Доња Мала има свој кутак – „Мали врт“ у школском дворишту.  
 

    
  

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

Ученици од 1. до 4. разреда, у пратњи одељењских старешина, посетили су 21.03.2018.год. 

позориште  „Бошко Буха“  у Београду. Гледали су представу „Чаробњак из Оза“. Одлични 

глумци, Ивана Локнер, Зоран Цвијановић, Борис Миливојевић, и други, учинили су представу 

незаборавном. Ученици су уживали. 
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97. БЕЗБЕДНОСТ ЂАКА ПЕШАКА У САОБРАЋАЈУ 
 

Кроз разговор са директором школе, Добрицом Синђелићем, о правилима понашања у 

саобраћају,  ученици првог разреда добили су 27.03.2018.год. заштитне рефлектујуће 

светлоодбојне прслуке.  
 

     
 

98. „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“ 
 

У оквиру програма „Основи безбедности деце“, ученици од 5. до 8.разреда су током целе 

школске године имали предавња из разних области у вези са заштитом деце. Програм су 

реализовали припадници МУП-а, а спроводе га Министарство унутрашњих послова и 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 
 

99. ПРЕДСТАВА ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ „ПОКОНДИРЕНА ТИКВА“ 
 

29.03.2018.год. у свечаној сали наше школе за ученике од 5. до 8. разреда  премијерно је 

изведена нова представа драмске радионице наше школе „Покондирена тиква“. Драмску групу 

чинили су ученици наше школе: Милица Теофиловић, Марија Бурсаћ, Слађана Радовановић, 

Биљана Стевановић и Михаило Старчевић. Представа је одлична прилика да се ученицима 

представи драматизација лектире коју читају, да се забаве и културолошки оплемене. 
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100. „ВРЕДНЕ РУКЕ МОГУ СВЕ“ 
 

Интерактивна радионица – свет декупажа је одржана 30.03.2018.год. у нашој школи. 
Циљ радионице јесте разумевање потребе хармоничног односа између човека и природе. Mлади  

су се еколошки едуковали и оспособили за умешно руковање и искоришћавање постојећих 

употребљених предмета   у  уметничка  дела. На необичан начин  се од рециклираних материјала 

стварају предмети нове употребне вредности. Радионицу је водила педагог Ана Матејић. 
 

  
 

101. ВАСКРШЊА РАДИОНИЦА 
 

На Платоу ГО Гроцка 05.04.2018.год. Пријатељи деце Гроцка организовали су креативна 

радионица осликавање јаја квилинг техником, као и излагање приспелих ускршњих јаја и цртежа 

за градску изложбу. Коришћена је и техника осликавања бојама и лепком. Координатор програма 

била је педагог Ана Матејић, а водитељ програма Славка Грујичић, књижевница и педагог. 
 

102. ОПШТИНСКИ ВАСКРШЊИ ЛИКОВНИ КОНКУРС 
 

У оквиру Пријатеља деце Гроцка и ликовне секције организован  је  Васкршњи ликовни 

конкурс у осликавању јаја и васкршњих цртежа, многа осликана јаја и цртежи  су својом лепотом 

задивили  чланове жирија, те су изабрана за даље градско такмичење.  
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103. ГРАДСКИ ЛИКОВНИ КОНКУРС „ВАСКРШЊЕ РАДОСТИ“ 
 

Ученици чији су радови били на градској изложби 05.04.2018.год. 
Ускршња јаја 
1. разред 
Лана Михаиловић 1/2 – 1.место на градском такмичењу - награђена књигом и дипломом. 
Матеја Ољача 1/1 и Немања Митрић 1/1 
2. разред 
Милица Анђелковић 2/2 и Андреј Пешић 2/3 
3. разред 
Јована Јерковић 3/2 
4. разред 
Андрија Аврамовић 4/2 
Цртеж 
1. разред 
Кељач Андреа 1/2 и Луна Вадувесковић 1/1 
2. разред 
Емилија Исидоровић 2/3 
Ученике су на изложбу повели колеге Ана Матејић, Сања Соколов и Милан Сантрач. 
 

  
 

104. ВАСКРШЊЕ ДРУЖЕЊЕ УЧЕНИКА ОД  1. ДО 4. РАЗРЕДА 
 

По повратку са пролећног распуста 10.04.2018.год. ученици од  1. до 4. разреда су имали 

прилику да осете дух најрадоснијег хришћанског празника Васскрса и у школи. У школском 

дворишту је организовано дружење ученика уз прикладну музику, избор најјачег јајета и 



54 

 

Васкршњу изложбу креативних и маштовитих радова наших ученика. Сви смо се радовали 

дружењу, лепом пролећном дану, као и првим родама које су свакако употпуниле доживљај. 
 

  
 

105. САЈАМ ОБРАЗОВАЊА 
 

Сајам обазовања у оквиру пројекта Професионална оријентација за који је наша школа 

менторска, одржан је 19.04.2018.год. у Гроцкој.  
Организатор Сајма је наша школа, на челу са директором школе Добрицом Синђелићем и 

Тимом за професионалну оријентацију, а уз помоћ и подршку Градске општине Гроцка и 

Канцеларије за младе. Преко 800 ученика 8.разреда са територије општине Гроцка посетило је 

Сајам и упознало се са начином рада 26 средњих школа. Ученици су стекли потребе податке које 

би могле бити од великог значаја приликом одабира њиховог будућег занимања. 
 

106. РЕКРЕАТИВНA  НАСТАВA ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА 
 

Годишњим програмом рада за шк. 2017/18.год. предвиђена је реализација наставе школе у 

природи за ученике од 1. до 4.разреда. Након завршеног анкетирања родитеља и обављених свих 

неопходних припрема приступило се реализацији. 
У периоду од 23.04.2018. до 30.04.2018.год. 140  ученика и 11 учитеља боравило је у Соко Бањи у 

хотелу ,,Бањица”. 
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Ученици су заједно са својим учитељима и рекреатором обилазили знаменитости Соко Бање и 

о свакој слушали предавање. Обишли су чесму Хајдук Вељка, Милошев конак, летњу позорницу 

на којој се одржава избор најбољег хармоникаша Србије, излетишта: Лептерију, Поповац, 

Бориће, Чуку 2, као и Андрићеву клупу и уживали у прелепим пределима овог краја. Поподне су 

поред наставе, ученици учествовали у разним квизовима знања, занимљиве географије, 

караокама... Увече је био програм у дискотеци: маскенбал, нај фризура, музичке игре и додела 

диплома последње вече. 
Рекреативна настава у потпуности је остварила претходно постављене циљеве и задатке: 

обилазак културних, привредних и историјских објеката ради стицања знања, развијање 

интересовања за природу и изграђивање еколошких навика, упознавање занимања људи која су 

карактеристична за тај крај, изграђивање естетских и културних навика као и позитивних 

социјалних односа међу ученицима и наставницима.  
 

107. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГЛУМИ 
 

Општинско такмичење у глуми – Кратке драмске форме, одржано је 25.04.2018. год. у 

свечаној сали наше школе. Нашу школу представили су чланови драмске радионице наше школе 

с представом „Путујемо кроз време“, освојили 1.место и пласирали се  на градско такмичење. 
Глумачки тим чинили су: Милица Теофиловић, Тијана Копривица, Алекса Симоновић, Андрија 

Симоновић, Дара Барзин, Михаило Старчевић, Сташа Мишковић, Лени Вулета, Марија Бурсаћ, 

Јована Теофиловић, Анђелија Арсић, Марија Раденковић, Слађана Радовановић, Амалија 

Свичевић, Биљана Стевановић и Андреа Јовановић. 
 

108. ДАН ДЕВОЈЧИЦА 
 

Као и сваке године, школа је обезбедила превоз за реализацију посета радним организацијама 

у оквиру Дана девојчица 26.04.2018.год. Овом активношћу бодримо и подржавамо девојчице да 

улажу у своје образовање и да се опробају у свету предузетништва. 
 

109. МАЛА ОЛИМПИЈАДА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

26.04.2018.год. у средњој школи у Гроцкој одржана је Мала олимпијада на којој су  
учествовати ученици наше школе. Школа је обезбедити превоз за ученике. Ученици су  на 

такмичење ишли у пратњи директора школе, Добрице Синђелића. Ученици 1.разреда су освојили 

2. место. 
 

110. НАСТУП ЧЛАНОВА ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ НАШЕ ШКОЛЕ  
У „ПАН ТЕАТРУ“ У БЕОГРАДУ 

 

Чланови драмске радионице наше школе наступали су 04.05.2018.год. у позоришту „Пан 

Театар“ у Београду. Изведенe су најновије представе у припреми радионице – „Алиса“ и 

„Покондирена тиква“. Члановима радионице су уручене дипломе „Пан Театра“ за учешће у 

представама.  
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Сарадња са „Пан Театром“ траје десет година година, а наступ наших ученика на сцени тог 

позоришта ученици посебно воле јер се тада осећају као прави глумци.  

   
 

111. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГЛУМИ – КРАТКЕ ДРАМСКЕ ФОРМЕ 
 

Градско такмичење у глуми – 18. Фестивал кратких драмских форми деце и младих Београда, 

меморијал „Драгослав Симић“, у организацији Пријатеља деце Београда, одржано је 08. и 

09.05.2018. год. на великој сцени  Центра за културу и образовање у Раковици. Учествовали смо с 

представом драмске радионице наше школе „Путујемо кроз време“ која је приказ историјата 

школства у Врчину. Драмску групу чинили су: Тијана Копривица, Алекса Симоновић, Андрија 

Симоновић, Дара Барзин, Михаило Старчевић, Јована Теофиловић, Анђелија Арсић, Марија 

Раденковић, Слађана Радовановић, Јовановић Андреа и Биљана Стевановић. 
Представа је освојила две награде – награду за сценски говор и награду за поруку представе. 
 

112. КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ 
 

10.05.2018.год. у свечаној сали наше школе одржано је Књижевно вече на ком је ученик 

6.разреда Лука Вуковић представио своје поетско стваралаштво. Лукину поезију су читали 

његови другари, а директор школе је истакао да због стваралаштва ученика наша школа и постоји 

и да треба наговати и развијати све видове ученичког стваралаштва – културно, спортско, 

образовно, итд. Књижевно вече су организовале проф. српског језика Јелена Лепен и 

библиотекарка Снежана Теофиловић. 
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113. ПОСЕТА ПРЕДШКОЛАЦА 
 

Сарадња наше школе и предшколске установе „Лане“ из Врчина, реализује се сваке године 

кроз многобројне активности, између осталих и кроз посете школи.  Посебну пажњу посвећујемо 

полазницима предшколске групе, будућим првацима. 11.05.2018.год. предшколци су посетили 

школску библиотеку са васпитачицом Горданом Живановић. 
 

   
 

114. ЛИКОВНИ КОНКУРС „MОЈЕ ОКРУЖЕЊЕ 2018. – РАЗЛИЧИТОСТ И 

БОГАТСТВО НАШЕГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА“ 
 

Ученици наше школе су до 15.05.2018.год. предали мноштво ликовних радова на конкурс 

Центра за културу Гроцка – „Моје окружење 2018. – Различитост и богатство нашег културног 

наслеђа“ у оквиру манифестације „Дани европске баштине“. 
Циљ конкурса је подстицање деце и младих да упознају и истражују своје окружење, и на 

креативан начин прикажу сопствено виђење вредности непосредног окружења у коме живе.  
Изложба најуспелијих радова и додела награда биће одржана током септембра месеца 2018. 

године у Ранчићевој кући. 
 

115. ЛИКОВНИ КОНКУРС И РАДИОНИЦА ,, ЗАШТИТИМО ПТИЦЕ БЕОГРАДА“ 
 

Ликовни конкурс Пријатеља деце Гроцка „Заштитимо птице Београда“ расписан је 

17.05.2018.год. ученици наше школе су предали мноштво радова.  Андреа Кељач 1/2 освојила је 

3. место за цртеж на градском такмичењу. Похваљена је и награђена књигом. Њен цртеж је био 

изложен у СРЦ „Шумице“ и штампан у пригодној публикацији. 
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116. ТАКМИЧЕЊЕ У ЗНАЊУ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ И НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА – 
„ВИЛКОМЕН“ 

 

18.05.2018.год. ученици наше школе су учестовали на наградном државном такмичењу у 

знању немачког и енглеског језика у оквиру пројекта „Знањем кроз Европу“ у организацији 

немачко-аустријског културно едукативног Центра „Вилкомен“.  
Учествовало је укупно 36 ученика. Ученици који су постигли најбоље резултате, иако нису 

освојили награде: 
Немачки језик - 5.разред: Алексеј Гајачки, 6.разред: Страхиња Вујић, 7.разред: Хелена Стошић, 
8.разред:  Милица Теофиловић. 
Енглески језик  - 5.разред: Огњен Башић, 6.разред: Страхиња Вујић, 7.разред: Хелена Стошић, 
8.разред: Сташа Мишковић. 
 

117. МЕМОРИЈАЛНИ КОНКУРС „ЈАСМИНА КРАНИЋ ЈАЦА“ 
 

Меморијални ликовно-литерарни конкурс „Јасмина Крантић Јаца“ одржан је у нашој школи у 

знак сећања на нашу драгу колегиницу која нас је прерано напустила. Њен ведар дух, 

несебичност, преданост позиву који је неизмерно волела, не могу да забораве ни уценици ни 

њене колеге. Тим поводом, а у оквиру обележавања Дана школе органозована је и изложба 

радова на тему ,,Моја учитељица, учитељ ...“ На конкурсу су учествовали радови ученика од 1. до 

8.разреда. Одазвао се велики број ученика. Изложба је постављена у свечаној сали школе. Од 

следеће године конкурс ће бити наградни, традиционални и ширих размера. Конкурс су 

реализовале и изложбу поставиле учитељице Драгана Гајић и Јелена Козлина. 
 

  
 

118. ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ 
 

Савине мошти из Трнова у Србију и у манастир Милешеву  пренео је његов братанац, 

краљ Владислав. Пренос моштију Светог Саве  један је од празника Српске Православне Цркве, 
један од празника који је посвећен Светом Сави. Српска Православна Црква овај празник слави 19. 
маја, тако да и ми тада свечано обележавамо Дан школе. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BC%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%BC%D0%B0%D1%98
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Све присутне је на почетку свечаности поздравио и упутио речи добродошлице, директор школе 

Добрица Синђелић. Осим пригодног програма, приказан је и први филм о школи, гостима смо 

поклонили по примерак школског часописа, разгледнице, беџеве  и магнете са мотивима школе.  
 

  
 

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, а у достизању многобројних циљева и успеха  помажу  

нам и многобројни сарадници.   
Ове године истичемо и посебно захваљујемо: госпођи  Живадинки Аврамовић, заменици 

председника Градске општине Гроцка, господину Живадину Митрићу, члану Општинског већа 

Градске општине Гроцка  задуженом за образовање, господину Радомиру Аврамовићу, председнику 

Месне заједнице Врчин, господину Радомиру Петровићу, директору Основне школе „Свети Сава“ 

из  Зворника, Саши Рајковићу, шефу шумске управе „Авала“, корпорацији „Домаћа трговина“ д.о.о, 
фудбалском клубу „Врчин“. Посебно смо похвалили  и ученика наше школе Луку Вуковића за 

изузетна постигнућа у литерарном стваралаштву и веома успешно одржано књижевно вече.  
У програму су учествовали хор наше школе, мали хор ученика 2/2 одељења и драмска 

радионица наше школе. Програм су припремиле проф. музичке културе Ива Ивовић и проф. 

разредне наставе Бојана Теофиловић. Координатор је библиотекарка Снежана Теофиловић. 
 

119. ПОСЕТА БИОСКОПУ „АКАДЕМИЈА 28“ 
 

Ученици од 1. до 4.разреда посетили су 24.05.2018.год. биоскоп „Академија 28“ и гледали 

филм „Тајна кућа крокодила“ 
 

120. ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОД 5. ДО 7. РАЗРЕДА 
 

25. и 26.05.2018.год. реализована је екскурзија за ученике од 5. до 7.разреда. Путни правац: 

Врчин – Ресавска пећина – манастир Раваница – Ниш – Ђавоља варош – Пролом бања – Врчин 
 На екскурзију је путовало 105 ученика и 8 наставника. 
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     Садржај екскурзије: Ресавска пећина, манастир Раваница, Музеј логор „Црвени крст“, Ћеле 

кула, музеј Медиана, Чегар, Ђавоља варош, Пролом бања. 
 

         
 

Најпре су ученици посетили и обишли Ресавску пећину, а затим манастир Раваницу, 

задужбину кнеза Лазара. Путовање је настављено ка Нишу у ком су обишли неке од његових 

културно-историјских знаменитости: Музеј – Логор Црвени крст – концентрациони логор, Ћеле 

кулу -  јединствен споменик у свету, подигнут од лобања српских ратника погинулих на Чегру 

1809. године и музеј Медијану која сведочи о времену Константина Великог и његовој 

резиденцији.            
Другог дана настављен је обилазак Ниша. Ученици су посетили Чегар, место једне од великих 

српских битака. Настављено је путовање у правцу Ђавоље вароши, на планини Радан у близини 

Куршумлије, Пут је настављен ка Пролом бањи. 
Циљ екскурзије је у потпуности реализован. Ученици су непосредним упознавањем појава и 

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

достигнућа савладали и усвојили део наставног програма. Непосредно су упознали историјске 

објекте и насеља, и њихове привредне, географске и урбанистичке карактеристике, при томе 

уочавајући узрочно-последичне односе у конкретним природним и друштвеним условима.  
 

121. САСТАНАК „ЧИТАЛАЧКИХ КЛУБОВА“ 
 

25.05.2018.год. организован је сусрет  чланова „Читалачких клубова“ наше и ОШ „Никола 

Тесла“ Винча. Сусрет су организовале библиотекарке ове две школе - Бранка Алимпијевић 
(Винча) и Снежана Теофиловић (Врчин). Код ученика је још више дошло до иражаја оно што их 

спаја, а то је припадност „Читалачком клубу“, посебност читања књига примерених њиховом 

узрасту, складност и равномерна подељеност у одабиру омиљеног наслова.  
 

122. САОБРАЋАЈНИ ПОЛИГОН 
 

25.05.2018.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. Едукација ученика је обухватала предавање, 
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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.  
 

  
 

123. ОПШТИНСКО  ТАКМИЧЕЊЕ - КВИЗ  ,,ШТА  ЗНАШ  О  ЦРВЕНОМ  КРСТУ” 
 
 25.05.2018.год. у свечаној сали наше школе одржано је општинско такмичење – квиз 

знања ,,Шта знаш о Црвеном крсту”. Учесници су били ученици четвртог разреда, представници 

пет школа са територије општине Гроцка.  
1.место – екипа из ОШ ,,Илија Гарашанин” Гроцка 
2.место – екипа из ОШ „Никола Тесла“ Винча 
3. место – екипа из ОШ ,,Свети Сава” Врчин 
 

   
 

124. САКУПЉАЊЕ ПРИЛОГА 
 

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

акцији сакупљања новчаних прилога 25.05.2018.год.  
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125. ЛИКОВНИ КОНКУРС „КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ“ 
 

Конкурс у организацији Црвеног крста Гроцка, на ком ученици радо учествују, организован је 

у току маја месеца. Послат је велики број радова. 
 

     
 

126. ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ 
 

28.05.2018.год. наша школа је организовала Песничке сусрете. Тим поводом у свечаној сали 

наше школе, ученицима од 1. до 8.разреда су се представиле песникиње Нада Хаџи Перић и Лела 

Марковић. Читале су стихове из својих нових збирки песама ,,Читај како су написали" и 

,,Надалиште“. Књижевнице пишу поезију у којој су главни јунаци деца са својим надањима, 

жељама и проблемима. Са ликом и делом књижевница ученике су упознале учитељица Љиљана 

Кнежевић и проф. енглеског језика Милена Петровић. Осим песникиња, делове из збирки су 

читали и ученици 4/1 одељења. 
 

   
 

127. ЖУРКА УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА 
 

30.05.2018.год. одржана је, традиционално,  журка за ученике 8.разреда. Организацију су 

спровели Ученички парламент и одељењске старешине ученика 8.разреда. 
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128. ДРУЖЕЊЕ С ПЕСНИКОМ 
 

У нашој школи се негује читалачка писменост ученика, развија љубав према књизи и 

навикавамо ученике на правилан однос према књижевној уметности. У том циљу, школа је 

30.05.2018.год. организовала у свечаној сали дружење наших ученика с песником. Присутне је 
поздравио директор школе, Добрица Синђелић, а затим је песник Мирослав Кокошар ученицима 

рецитовао своју поезију, дужио се с њима и одговарао на маштовита дечја питања у вези са 

поезијом, креативношћу и стваралаштвом.  
 

   
 

129. ГЕНЕРАЦИЈСКИ ОДЛАЗАК 
 

Последњи наставни дан за ученике 8.разреда, 31.05.2018.год. обележен је симболичним 

генерацијским одласком из школе. Ученици су се испред школе фотографисали са директором 

школе Добрицом Синђелићем и одељењским старешинама Горицом Апостоловић, Сунчицом 

Ђорђевић и Сањом Соколов, а затим су симболично сви изашли из школе и прошетали центром 

Врчина. 
 

     
 

130. ПРИЈЕМ ВУКОВАЦА И ЋАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 

06.06.2018.год. у свечаној сали Скупштине општине Гроцка одржан је пријем носиоца Вукове 

дипломе и ђака генерације. Ученици су ишли у пратњи директора школе, Добрице Синђелића. 

Том приликом ученицима у уручени пригодни поклони. 
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131. ДРУЖЕЊЕ ПРВАКА 
 

Крај школске године обележен је и дружењем ученика 1.разреда у Доњој Мали. За ученике су 

организоване спортске активности у виду такмичења „Игре без граница“, квиз знања и ликовне 

радионице. Најуспешнији ученици су награђени, а и сви остали су похваљени. 
 

132. РЕВИЈА ПОБЕДНИКА 
 

07.06.2018.год. у свечаној сали наше школе, а у организацији школе и Пријатеља деце Гроцка 

одржана је Ревија победника 2018.- Пријатељи деце општине Гроцка - ,,Свет стваралаштва и 

културе деце и младих“. Подељене су дипломе победницима стваралаштва ове школске године. 
 

133. СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ДАН 
 
Наша школа је у спортско-рекреативном центру „Пионирски град“ 12.06.2018. год. 

организовала за ученике од 1. до 4. разреда спортске игре у оквиру здравствено-рекреативног 

развоја ученика. Организоване су елементарне и спортске игре, традиционалне и штафетне игре, 

пешачке туре у природи са водичем и едукацијом о биљном и животињском свету. Ученици су 

имали и рекреацију по избору у забавној зони парка. 
 
 

   
 

134. ИЗЛОЖБА РАДОВА ТИО И ФИЗИКЕ 
 
13.06.2018.год. ученици су посетили изложбу радова насталих на часовима физике и 

техничко-информатичког образовања. Приближавање ученика разредне предметној настави се 

одвија кроз многобројне активности, и ово је само једна у низу. 
 

135. ДРУЖЕЊЕ ЧЕТВРТАКА 
 

Ученици 4.разреда заједно са својим учитељицама организовали су последњег наставног дана, 

14.06.2018.год.пригодан програм уз игру и дружење поводом завршетка школске године. 
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Уз музику, послужење, у присуству родитеља провели су незборавне тренутке. У разговору са 

својим учитељицама евоцирали су успомене од уласка у школску клупу до данашњег дана.  
 

  
 

136. НАГРАДЕ ЗА НАЈУСПЕШНИЈА ГЛУМАЧКА ОСТВАРЕЊА 
 

Свечана додела награда Пријатеља деце Београда за шк. 2017/18.год. за најуспешнија 

остварења на градским и државним такмичењима из области стваралаштва деце и младих у 

глуми и рецитовању одржана је 15.06.2018. год. у Скупштини града Београда у свечаној сали 

Старог двора.  Награде су уручене драмској групи „Глума до краја“ дрaмске радионице наше 

школе за освојене награде за сценски говор и поруку представе на градском такмичењу у глуми. 
 

137. СТРУЧНО-ЕДУКАТИВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗАПОСЛЕНИХ 
         

      Република Македонија била је избор екскурзије колектива наше школе за крај наставне 

године од 15. до 18.06.2018.год. Путни правац: Скопље – Галичица – Преспанско језеро – 
Охридско језеро - Врање 

Преко Ниша и Куманова дошли смо у Скопље и обишли његове културно-историјске 

знаменитости, а затим преко Велеса, Прилепа и Битоља стигли у Национални парк Галичицу. 

Обишли смо два прелепа језера, Преспанско и Охридско, упознали се са лепотама града Охрида, 
посетили манастир Светог Наума, Биљанине изворе, музеј „Залив костију! и град Стругу. На 

повратку обишли смо и град Врање. 
 

  



66 

 

138. ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 

Завршни испит одржан је 18, 19. и 20.06.2018.год. Одличне рганизационо-техничке припреме 

и тимска реализација допринеле су изузетно успешној реализацији испита који је протекао 

регуларно и са доста добрим резултатима наших ученика. 
 

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 25. до 29.06.2018.год. Програм је 

обухватао: забавно-рекреативну радионицу, фудбал, кошарку, одбојку, етнолошку радионицу и 

слободне активности (спортске игре, стони тенис, пикадо, шах, стони фудбал,...). У току дана 

била је предвиђена пауза за ужину и освежење. Ученике је у камп водио учитељ Милан Сантрач. 

    
 

140. МАТУРСКО ВЕЧЕ 
 

Матурско вече одржано је 26.06.2018.год. у свечаној сали школе. Организацију је спровела 

школа у договору са родитељима ученика. У свечаној атмосфери ученицима је најпре директор 

школе честитао крај осмогодишњег школовања и пожелео сву срећу у даљем животу и 

школовању. Представници одељења 8.разреда су се затим емотивним говорима захвалили својим 

учитељима, одељењским старешинама и наставницима на пруженим животним и школским 

лекцијама. 
 

141. ПРИЕМ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА 
 

27.06.2018.год. одржан је пријем ђака генеарације у свечаној сали Старог двора Скупштине 

града. Даница Јашић, ђак генерације, на пријем је ишла у пратњи директора школе, Добрице 

Синђелића. 
 

142. СВЕЧАНА ДОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА 
 

Свечаност поводом доделе похвалница, диплома и сведочанстава за матуранте одржана је 

28.06.2018.год. у свечаној сали школе. На почетку свечаности ученицима се обратио директор 

школе Добрица Синђелић и дао ученицима корисне савете у вези са њиховим даљим 
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школовањем и развојем њихових моралних, људских и животних вредности. Након културно-
уметничког програма уследила је свечана додела похвалница, диплома и сведочанстава. 
 

  
 

143. РАЗМЕНА УЏБЕНИКА 
 

Проф. историје Данијела Апостоловић и библиотекарка Снежана Теофиловић су 

30.06.2018.год. у школи реализовале размену уџбеника међу ученицима. Ученици су били у 

обавези да дођу у пратњи пунолетног члана породице. Размена је настала из жеље школе да 

ученицима и родитељима омогући финансијско растерећење приликом опремања ученика 

уџбеницима. 
  

144. „ВРЕДНЕ РУКЕ МОГУ СВЕ“ - СВЕТ АКРИЛ БОЈА 
 

Радионица у току летњег распуста реализована је 05. и 06.07.2018.год. у нашој школи. 
Циљ радионице јесте разумевање потребе хармоничног односа између човека и природе. Mлади  

су се еколошки едуковали и оспособили за умешно руковање и искоришћавање постојећих 

употребљених предмета   у  уметничка  дела. У току радионице упознали су се са техником 

осликавања акрил бојама, као и другим ликовним техникама које оживљавају старе предмете. За 

ову радионицу учесници су на стакленим теглама уз помоћ шаблона, осликавали разне мотиве. 
Водитељи радионице биле су Ана Матејић, педагог и Јелена Вукчевић, наставница биологије. 
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145. РАДИОНИЦА „ЕКОЛОШКИ ПЕЧАТ“ 
 
У организацији наше школе и Пријатеља деце Гроцка у току летњег распуста реализована је 

ликовна радионица 23. и 24.08.2018.год. 
Циљ радионице је заинтересовати ученике за свет стваралаштва и навикавати их на креативно 

дружење. Ученици су помоћу отисака канапом и фолијом правили „витраж“. Полазници су били 

ученици од 1. до 8.разреда, као и средњошколци, бивши ученици наше школе. Након радионице 

организована је изложба за родитеље. Водитељи радионице биле су учитељице Мирјана Јашић и 

Бојана Теофиловић. 
 

  
 

146. СЕМИНАР „СТРУЧНИ МОБИЛНИ ТИМ“ 
 

Семинар „Стручни мобилни тим“, одржан је у нашој школи 28.08.2018.год. Предавач је био 

господин Салим Горанац, директор ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“. Семинар је омогућио 

наставницима да унапреде своја знања о раду са ученицима који наставу похађају по ИОП-у.  
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НАСТАВНА ТАКМИЧЕЊА 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
 
РЕЦИТОВАЊЕ 
 

147. ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ 
 

Школско такмичење у рецитовању за ученике од 1. до 8.разреда одржано је 12.03.2018.год. у 

свечаној сали наше школе. Било је отвореног типа и такмичење су могли да прате сви 

заинтересовани родитељи. Присутне је најпре поздравио директор школе Добрица Синђелић, а 

затим се приступило такмичењу.  
Према пропозицијама, стручни жири, у саставу: председник жирија Илинка Маринковић, 

библиотекарка Снежана Теофиловић – члан и проф. српског језика Слађана Д. Вагић – члан, 

донео је одлуку: 
Пласман на општинско такмичење остварили су: 
Драгана Ђорђевић 2/2 
Јулијана Перић 3/1 
Александар Ђорић 4/2 
Светозар Митровић 6/3 
Маша Вукас 7/3 
Слађана Радовановић 8/1 

 

     
 

148. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ 
 

Општинско такмичење одржано је 23.03.2018.год. у ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој.  
Слађана Радовановић 8/1 – 1.место и пласман на градско такмичење.  
Маша Вукас 7/3, Светозар Митровић 6/3 и Јулијана Перић 3/1 освојили су похвале.  
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ГРАМАТИКА 
 

149. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА - ГРАМАТИКА  
 

Такмичење је одржано 24.03.2018.год. у ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој. 
Никола вагић 6/1 – 2.место и пласман на градско 
Биљана Стевановић 5/2 – 3.место  

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

150. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
 

Такмичење је одржано 03.03.2018.год. у ОШ „Иво Лола Рибар“ у Бегаљици. 
Сташа Мишковић 8/3 – 3.место и пласман на окружно такмичење. 
 

151. ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
 

Такмичење је одржано 25.03.2018.год. у ОШ „Бранко Радичевић“ уБеограду. 
Сташа Мишковић 8/3 – 4.место 
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 

152. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 
 

Такмичење је одржано у ОШ „Иво Лола Рибар“ у Бегаљици. 
Милица Теофиловић 8/1 – 4.место. 
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МАТЕМАТИКА 
 

153. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
 

Такмичење је одржано 24.02.2018.год. у ОШ „Мића Стојковић“ у Умчарима. 
Од 1. до 4.разреда: 
Андреј Лујић 3/4 – 2.место 
Лука Тијанић 3/2 – 3.место 
Доротеа Петровић 3/3 – 3.место 
Јована Ђорђевић 4/2 – 3.место 
Од 5. до 8.разреда: 
Даница Јашић 8/1 – 2.место и пласман на градско такмичење 
Зорица Крантић 7/1– 3.место 
 
ИСТОРИЈА 
 

154. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 
 

Такмичење је одржано 17.03.2018.год. у ОШ „Алекса Шантић у Калуђерици. 
Андреј Николић 5/2 – 1.место и пласман на градско такмичење 
Миодраг Дамњановић 5/1 – 3.место и пласман на градско такмичење 
Зорица Крантић 7/1 – 3.место и пласман на градско такмичење 
Сташа Мишковић 8/2 – 3.место и пласман на градско такмичење 

 

155. ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 
 

Такмичење је одржано 22.04.2018.год. у ОШ „Милена Павловић Барили“ у Београду. 
Андреј Николић 5/2 је освојио 1.место и тако постао првак Београда у знању из историје за свој 

узраст јер виши ниво такмичења за ученике 5.разреда не постоји. 
 
ХЕМИЈА 
 

156. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 
 

Такмичење је одржано 03.03.2018.год. у ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој. 
Даница Јашић 8/1 – 1.место и пласман на градско такмичење. 

 

157. ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 
 

Такмичење је одржано 22.04.2018.год. у ОШ „Јелена Ђетковић“ у Београду. 
 Даница Јашић је освојила 1.место и пласман на државно такмичење. 
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ФИЗИКА 
 

158. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 
  

Такмичење је одржано 18.02.2018.год. у нашој школи. 
Успех наших ученика: 
Огњен Ковачевић 7/1 – 2.место и пласман на градско такмичење 
Андрија Узелац 7/2 – 2.место и пласман на градско такмичење 
Јоко Бугарски 8/3 – 2.место и пласман на градско такмичење 
Зорица Крантић 7/1 – 3.место 
Стефан Новитовић 8/3 – 3.место 
 

БИОЛОГИЈА 
 

159. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 
 

Такмичење је одржано 17.03.2018.год. у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи. 
5.разред 
Биљана Стевановић 5/2 – 3.место, Ива Чича 5/3 – 3.место 
6.разред 
Никола Вагић 6/1 – 2.место и пласман на градско такмичење 
7.разред 
Јелена Митић 7/1 – 3.место 
8.разред 
Марија Бурсаћ 8/1 – 3.место 
 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

160. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА 
 

Такмичење је одржано 25.02.2018.год. у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи. 
Никола Марковић 8/2 – 1.место 
Максим Вулета 5/2 – 2.место  
Милица Ђорђевић 6/1 – похвала  
 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

161. ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ 
 

У оквиру Дечијих музичких свечаности 14.03.2018.год. одржано је такмичење групе певача, 

малих инструменталних састава и оркестара у ОШ „Милоје Васић“ у Калуђерици, у организацији 

Пријатеља деце општине Гроцка. На такмичењу су ученице наше школе освојиле 2.место. 

Ученице које су певале и свирале су следеће: одељење 6/2: Јелена Шкипина (певање), Магдалена 
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Вагић (певање), Мина Вранишковски (певање), Јана Апостоловић (певање), Елена Митрић 

(певање); одељење 6/1: Тара Денда (клавир) и одељење 7/1: Зорица Крантић (виолина).  
 

ШАХ 
 

162. ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ 
 

Такмичење је одржано 25.02.2018.год. у нашој школи. Учествовало је више од 80 ученика. 
Одржано је екипно и појединачно такмичење. 
Од наших такмичара појединачне награде и пласман на градско такмичење освојили су: 
Од 1. до 4.разреда: 
Емилија Дамњановић 3/4 – 2.место, Вукашин Савић 3/4 – 3.место 
Од 5. до 8.разреда: 
Стефан Стекић 7/1 – 1.место, Андријана Апостоловић 6/1 – 3.место, Даница Јашић 8/1 – 3.место 
 

        
 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 
 

163. ОДБОЈКА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Одржано је у ОШ „Алекса Шантић“ у првој недељи децембра 2017.год. Учествовали су 

ученици мушке и женске репрезентације наше школе 7. и 8. разреда.                           .                                                         
 

164. КОШАРКА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Одржано је у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи, крајем новембра 2017.год.            
Женска репрезентација 5. и 6. разреда освојила је 4.место. 
Мушка репрезентација 7. и 8. разреда освојила је 3.место. 
 

165. ФУДБАЛ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Такмичење је одржано у ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој. 
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Женска репрезентација 5. и 6. разреда освојила је 1.место и пласман на градско такмичење. 
Мушка репрезентација 5. и 6. разреда освојила је 3.место. 
Женска репрезентација 7. и 8. разреда освојила је 2.место. 
Мушка репрезентација 7. и 8. разреда освојила је 2.место. 
 

166. РУКОМЕТ- ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Такмичење је одржано 25.10.2017.год. у Средњој школи  у Гроцкој.  
Женска репрезентација 5. и 6. разреда освојила је 1.место и пласман на градско такмичење. 
Мушка репрезентација 5. и 6. разреда освојила је 3.место. 
Женска репрезентација 7. и 8. разреда освојила је 1.место и пласман на градско такмичење. 
Мушка репрезентација 7. и 8. разреда освојила је 4.место и пласман на градско такмичење. 
 

167. АТЛЕТИКА – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

За ученике од 5. до 8. разреда одржано је у Гроцкој на Дунаву. 
Никола Стекић 6/1, трка на 300м – 1.место и  пласман на градско такмичење. 
Лука Крантић 8/1, трка на 600м – 2.место  
Никола Кнежевић 8/3, трка на 300м – 3.место 
Чича Ива 5/1, скок у даљ – 3.место                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

168. ШУМАРСКИ ВИШЕБОЈ 
 

У току школске године одржано је три шумарска вишебоја. На Авали, Липовачкој шуми и на 

Космају.Ученици који су се највише исталли су: Елена Грујић7/3, Дејана Теофиловић 7/3, Јован 

Јеремић 7/3 и Душан Живковић 7/3. Ученици су освојили 1.место и пехар за школу у Липовачкој 

шуми.Ово је 11 година где школа редовно учествује у шумарском  надметању. 
 

169. ОРИЈЕНТИРИНГ 
 

У току школске године  одржана  је Београдска школска лига на Калемегдану. Учествовало је 

15 ученика наше школе. Ове године по први пут учествовали смо на школском првенству Србије 

на Дивчибарима. Представници школе били су: Андријана Апостоловић 6/1, Алекса Апостоловић 

7/1 и Елена Грујић 7/3.                                                                                                 
 

170. СТОНИ ТЕНИС 
 

Ученици наше школе учествовали су на Првенству града Београда у стоном тенису за ученике 

основних и средњих школа, у октобру 2017.год. Такмичење је одржано у Спортском центру 
„Бањица“. 
 

171. САОБРАЋАЈНИ ПОЛИГОН – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Такмичење је одржано 21.04.2018.год. у ОШ „Милоје Васић“ у Калуђерици.  Учествовале су 

екипа ученика 5. и 7.разреда наше школе.  
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НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ ШК. 2017/18.год. 
 

                 
Даница Јашић 8/1                      Милица Теофиловић 8/1                        Лени Вулета 8/3 

 
 
 

     
     Стефан Новитовић 8/3           Лука Петровић 8/1    Илија Грујић 8/1 
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Амалија Свичевић 8/3                      Теодора Тимотић 8/1                     Сташа Мишковић 8/3  

 
 

 
Владимир Ракочевић 8/1 
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СПОРТИСТИ ГЕНЕРАЦИЈЕ ШК. 2017/18.год. 
 
 
 

                 
Даница Јашић 8/1                     Сара Бугарчић 8/1                     Тамара Матејић 8/2 

 
 

УМЕТНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ ШК. 2017/18.год. 
 

               
Милица Теофиловић 8/1                        Јоко Бугарски 8/3                         Марија Бурсаћ 8/1 

драмска уметност   музичка уметност          ликовна уметност 
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ЂАК  ГЕНЕРАЦИЈЕ ШК. 2017/18.год. 
 

 
 

 
Даница Јашић 8/1 
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