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Бојана Теофиловић, професор разредне наставе 

 
 

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. Учитељски посао обављала је веома 

савесно и са пуно љубави. Била је добар пријатељ и сарадн 



1 

 

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. Скоро двеста, углавном 

ваннаставних активности у шк. 2018/19. 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 192 године рада. Школа је била, и 

остала, центар културних манифестација везаних за место и околину, покретач је спортских 

активности и активно учествује у свим манифестацијама државе, града, општине и месне 

заједнице. 

 
 

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

дограђеним учионичким трактом ради заштите објекта од прокишњавања, уграђена је 

громобранска инсталација и грејачи за хоризонталне и вертикалне олуке, фасада и 

термоизолација на старом и дограђеном делу школе, као и алуминијумска фасадна 

столарија на свим просторијама школе. Покривен је дограђени улазни хол са 

одводњавањем и уграђивањем алуминијумске фасадне столарије, урађена је мрежна 

кишна канализација и дренажа. Израђени су тротоари око објекта. Урађена је нивелација 

школског дворишта и израда свих слојева.  
 Замењени су плафони и подови у свим ходницима, сви ходници су окречени. Сва врата 

су окренута ка споља; потпуно је завршена хидрантска мрежа и реконструисан је биодиск. У 

делу дворишта испод вртића „Лане“ изграђен је противпожарни базен за хидрантску мрежу 

(72 кубика), као и пречишћивач отпадних вода. Уграђен је видео надзор 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 и уређено потпуно ново кошаркашко 

игралиште. Свака просторија у школи је опремљена новим телекомуникацијским системом – 
рачунарска, телефонска, антенска, бежична интернет мрежа.  Свака просторија и школско 

двориште опремљени су рециклажним кантама. Школа поседује потпуно нову ограду, рампу 

за инвалиде, аутоматску дојаву пожара, разглас, електронско звоно, дигитални сат. Зборница 

је опремљена потпуно новом завесом и намештајем. 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 микрофонима, микрофонима тзв. „бубицама“, пројектором, платном и филмским 

осветљењем. Набављен је нов електрични пијанино за свечану салу. 
Такође, нашим ученицима је на располагању савремена фискултурна сала са неопходним 

реквизитима, свлачионицама и справарницом.  
Настава продуженог боравка се одвија у  две нове просторије које су опремљене 

компјутерима, али и паметним столовима. Све учионице и просторије су опремљене новим 

намештајем, и за ученике и за наставнике. Редовно функционише ђачки аутобус – два 

аутобуса који свакодневно превозе ученике од 1. до 8.разреда. 
 

 
  
 Издвојено одељење Доња Mала рaди у шкoлскoj згрaди кoрисне пoвршине oкo 230 м 2 
и шкoлскoг двoриштa oд око 2000 м2. У сaмoj згрaди су две врлo прoстрaне и светле 

учиoнице. У згради постоје и зборница и трпезарија. Уређено је 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 све школске просторије.  

 Асфалтиран је део између ограде и пута у подручној школи у Доњој Мали. Такође, у 

подручној школи, урађен је потпорни зид у дужини од 50 метара изнад школског терена и 56 

метара ограде око школске зграде, што укупно чини 106 метара ограде у подручној школи. 
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Школа има једну зграду у засеоку Рамнице која се не користи. Планира се њено 

обнављање за најразличитије потребе васпитно-образовног рада наше школе, али и 

школа из Београда.  
Двориште је делимично уређено постављањем металне ограде до улице, као и изградњом 

рукометног игралишта. Урађен је  прикључак за воду, тј. чесма у дворишту школе. 
 Сва три школска објекта имају јавну расвету и декоративно осветљење 

канделаберима.  
Настава техничког и информатичког образовања, ликовне културе, музичке културе, 

физике, хемије, биологије, одвија се у модерним и савременим кабинетима. Школа располаже 

и најсавременијим мултимедијалним системом – МЕДИС. Све остале учионице су 

специјализоване за извођење разредне и предметне наставе – за српски језик, стране језике, 

математику, географију, итд. Свака учионица је опремљена савременом технолошком 

опремом – пројектори, беле и паметне табле. Циљ је да у скоријем периоду свака учионица 

има паметну таблу. Школска библиотека се налази у адекватном простору. 

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

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

мотивишу ученике и за учешће на такмичењима. Наставници и помоћно особље дежурају на 

улазу у школу, у ходницима  и  учионицама и труде се да на тај начин дају свој допринос 

општој безбедности ученика. Разредне старешине,  директор,  школски педагог, психолог, 

библиотекар и логопед свакодневним радом утичу на проширивање свести ученика о 

постојећим правилима понашања у школи и неопходности њихове примене ради што бољег 

функционисања у постојећим условима рада. 
Својим ученицима настојимо да створимо што боље услове за рад, што пријатнији 

амбијент и трудимо да у сваку школску годину уђемо што спремнији.  
Наша школа је школа са традицијом. Храм знања, културе, спорта. 
Moто наше школе је РЕЧ, ДЕЛО, ЉУБАВ, јер желимо да се у њој чују само лепе 

речи, желимо да креирамо климу у којој се учи, развија и негује култура понашања и 

уважавања личности, климу у којој владају хармонични односи. Желимо да се у њој сви  

лепо осећају, а љубав треба да буде она покретачка снага којом све почиње. 
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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. 
 

   
 
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.  

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, прошле школске године, остварена је сарадња 

са ОШ „Свети Сава“ из Зворника у Републици Српској. Сарадња ученика и наставника 

наших школа доприноси 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. 2018/19. ГОД. 
 

ПРОЈЕКТИ 
 

1. Међународни пројекат „Превенција ризичног понашања кроз спорт и едукацију“ – 
„До успеха, заједно!“: ОЕБС, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, Министарство здравља, Министарство омладине и спорта, Амбасада 

Израела, Влада Италије 
2.  „Подршка Европске уније Србији у управљању миграцијама – Мадад 2“ 
3. „Професионална оријентација“ 
4. Пројекат Еrazmus – „Имплементација икт алата и иновативних наставних 

метода у школи“ у оквиру програма фондације Тempus 
5.  „Превенција гојазности код ученика“ 
6. „Заштита ученика од злоупотребе интернета“ 
7. „2000 дигиталних учионица“ 
8. „Изабери боју и рециклирај“ 
9. „Еко Ора“ 
10. „Изградња бежичних локалних рачунарских мрежа у школама Републике Србије“ 
11. „Селфи“ (дигиталне компетенције у оквиру Европске комисије) 
12. „Школа без насиља“ 
13. Пројекат „Основи безбедности деце“ 
14. „Електронски дневник – ес Дневник“, МПНТР 
15. „Потрошач сам, желим да знам“ 
16. ТIMSS истраживање (Тrends in International Mathematics and Science Study), 

пројекат Међународног удружења за евалуацију образовних постигнућа 
17. „Промоција и развој женског спорта у Србији“   
 

1. ПРОЈЕКАТ „ДО УСПЕХА ЗАЈЕДНО“ 
 
Пројекат „До успеха, заједно“, кроз који ученици 5.разреда слободно време испуњавају 

спортским и едукативним активностима, представљен је 31.10.2017.год. у нашој школи. 

Школа је тога дана била центар међународног дешавања. 
Школу су тада 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.  
Очекивани резултати пројекта су квалитетније структуирано слободно време ученика, 

боља прихваћеност у вршњачкој групи и доживљај школе као места где се добија подршка, 

где се свако дете осећа сигурно и добро и где може да напредује у складу са својим жељама и 

могућностима. 
У новембру 2018.год. организован је турнир у Новом Саду. Пријатељске утакмице између 

фудбалских екипа свих школа протекле су у фер плеј игри и лепом дружењу. У пројекту је 

учествовало шест школа: ОШ „Иво Андрић“ из Ниша, ОШ „Јован Поповић“ из Крагујевца, 

ОШ „Душан Радовић“ из Новог Сада, ОШ „Вожд Карађорђе“ из Лесковца, ОШ „Братство“ из 

Новог Пазара, као и наша школа. Спортски турнир био је медијски пропраћен. Други сусрет 

свих учесника пројекта организован је у Крагујевцу. Ученици 5.разреда наше школе освојили 

су 1.место на фудбалском турниру. 
У оквиру пројекта студенти волонтери два пута недељно држе радионице за ученике, а 

наставници физичког васпитања Александра Бојанић и Милан Јерковић ученицима у оквиру 

пројекта суботом држе часове физичког васпитања у фискултурној сали наше школе. 
Координатор пројекта за школу је педагог Ана Матејић. 
 

2. ПРОЈЕКАТ „ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ СРБИЈИ У УПРАВЉАЊУ 

МИГРАЦИЈАМА – МАДАД 2“ 
 

Наша школа, од ове школске године, реализовала је још један изузетно значајан пројекат 

под називом „Додатна подршка ученицима мигрантима“. Пројекат је нашој школи одобрен 

31.10.2018.год. и наставнице Данијела Апостоловић, Златана Ђорђевић, Сања Соколов, 

Љиљана Кнежевић и Мирјана Јашић пружају додатну подршку ученицима мигрантима у 

учењу.  
Општи циљ пројекта је помоћ у укључивању ученика миграната у квалитетан образовни 

систем Републике Србије. Главна активност је додатна подршка ученицима мигрантима у 

савладавању школског градива. Деца мигранти су, уз помоћ наших наставника, лакше 

савладали градиво што им је олакшало наставу у школама које похађају. Оснаживањем 

ученика миграната и развијањем њихових психосоцијалних вештина, деца развијају 
позитиван однос према средини у којој се налазе, проналазе своје начине да се изборе са 

лошим искуствима и превазилазе културолошке разлике. Такође, укључили смо ученике наше 

школе у овај процес заједничком реализацијом различитих радионица, представа, 

презентација, спортских такмичења. Развијање осетљивости и емпатије према другима од 

помоћи је и нашим, и ученицима мигрантима, да превазиђу сопствена уверења и стекну виши 

ниво толеранције.  
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3. ПРОЈЕКАТ „ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА“ 
 
Пројекат реализује наша школа већ дуги низ година и наша школа је менторска школа за 

реализацију пројекта да општини Гроцка. У оквиру пројекта се током школске године 

организују многобројна предавања, радионице и стручне посете, које нашим ученицима 

омогућавају да боље сагледају сопствене могућности и жеље, као и понуду и потражњу 

одређених области занимања. Све активности се планирају школским плановима и 

програмима и успешно тимски реализују. У оквиру пројекта сваке године наша школа 

организује Сајам образовања на ком се представљају средње школе. 
 

4. „ПРОЈЕКАТ ЕRAZMUS – „ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ИКТ АЛАТА И ИНОВАТИВНИХ 

НАСТАВНИХ МЕТОДА У ШКОЛИ“ У ОКВИРУ ПРОГРАМА  
ФОНДАЦИЈЕ ТEMPUS 

 
Пројекат Ерасмус реализован је и шк. 2018/19.год. на нивоу школе. Компетенције 

наставника се унапређују у настави, а школа континуирано ради на прибављању ИКТ опреме, 

чиме се обезбеђује употреба стеченог знања. 
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. 
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 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. Планом пројекта је предвиђено усклађивање наших наставника који приступају 

реализацији пројекта са наставницима који су у њиховом КА1 тиму. 
Рад на реализацији пројекта био је студиозан, предан и настављен током шк. 2018/19. год.  

 
5. 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. 
 

6. ПРОЈЕКАТ „ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД ЗЛОУПОТРЕБЕ ИНТЕРНЕТА“ 
 

Пројекат се реализује у нашој школи од шк. 2018/19.год. Организована су предавања и 

обуке и уследио је низ активности како би се наставници и ученици упознали са опасностима 
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које се могу наћи на интеренту, мерама превенције и начинима поступања у случају 

проблема. Пројекат представља Meђународна организација Save the Children (Спасимо децу) 

која је највећа међународна невладина организација у Великој Британији и која ради за 

добробит деце у још око 50 земаља света. Основни правац Save the Children фондације је 

добробит деце, односно хитне помоћи деци  која се тиче здравства, исхране, развоја 

заједништва у заједници и уопште добробити деце на свим пољима.  
Интервенције пројекта су се кретале од оних из домена предшколског и основног 

образовања, до подршке деци без родитељског старања, развоја политика и стратегија, јачања 

капацитета организација цивилног друштва и институција, формирања дечјих група за 

праћење поштовања дечијих права, превенције насиља и злостављања, спречавање 

злостављања и искориштавања преко интернета, праћења поштовања права детета, уз сталне 

напоре усмерене на осигуравање да ће државне институције у ванредним ситуацијама 

приоритет дати деци. 
 

7. ПРОЈЕКАТ „2000 ДИГИТАЛНИХ УЧИОНИЦА“ 
 
Наша школа је конкурисала и једна је од школа које су ушле у нови овогодишњи пројекат 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије. Пројекат 

подразумева побољшање дигиталних способности наставника, опремање учионица и 

кабинета а све у циљу развијања, унапређења, усмеравања и учвршивања дигиталних 

компетенција ученика у савременој дигиталној ери.  
 

8. ПРОЈЕКАТ „ ИЗАБЕРИ БОЈУ И РЕЦИКЛИРАЈ“ 
 

Пројекат се успешно реализује у нашој школи у сарадњи са фирмом „Еко Гроцка“ и има за 

циљ развијање свести код ученика о значају рециклаже ради очувања животне средине. Кроз 

многобројна предавања, радионице и посете током године ученици су увидели опасности 

загађења, начине и значај сортирања отпада и његове рециклаже. Школи су, првој на 

општини Гроцка,  дониране рециклажне канте за сваку просторију и двориште, а ученици 

научени да правилно сортирају и одлажу отпад.  
 

9. ПРОЈЕКАТ „ЕКО ОРА“ 
 
Великим трудом и ангажовањем директора школе учествовали смо и у пројекту „Еко-Ора“ 

Копаоник. У манифестацијама пројекта учествовале су ученице Маша Вукас и Дејана Јашић, 

ученице 8/3 одељења. Снимљен је филм о зеленим и црним тачкама Врчина, који је монтирао 

и уклопио са музиком и текстом ученик 7/3 одељења Илија Радовановић. У оквиру 

многобројних активности било је и предавање о Националном парку Копаоник, као и 

свакодневне радионице дружења и међусобног упознавања. 
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10. ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ „ИЗГРАДЊА БЕЖИЧНИХ ЛОКАЛНИХ РАЧУНАРСКИХ 
МРЕЖА У ШКОЛАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“ 

 
Пилот пројекат „Изградња бежичних локалних рачунарских мрежа у школама Републике 

Србије“ реализују  Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја и Академска мрежа Републике Србије. Наша школа је 

изабрана да буде једна од 33 угледне школе за овај пројекат. На основу овог пројекта школе 
су добиле нову бежичну и жичну локалну рачунарску мрежу као и опрему за видео надзор 
једног или више улаза у школскио бјекат. У циљу обезбеђивања квалитета и развоја установе, 
као и осавремењивање наставe овакав вид рачунарске мреже, не само да побољшава 
образовно-васпитни рад,  него и доприноси јачању безбедности деце. 
 

11. ПРОЈЕКАТ „СЕЛФИ“,  
ДИГИТАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ У ОКВИРУ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ 

 
Пројекат  „SELFIE“ – учење у дигиталном добу, за циљ има да се тестира инструмент који 

школи треба да помогне да унапреди коришћење дигиталне технологије. „SELFIE“ је онлајн 

инструмент који школи омогућава увид у своје дигиталне капацитете и помоћ у развијању 

акционог плана за ојачање тих капацитета.  
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 Европске комисије – Директората за 

образовање и културу и Обједињеног истраживачког центра. 
 

12. ПРОЈЕКАТ „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА“ 
 

Пројекат је у нашој школи успешно реализован и шк. 2018/19.год. Након извршених обука 

за наставнике, у години почетне реализације, након детаљне реализације пројекта и добијања 

Сертификата, теме пројекта су у свакој наредној школској години биле интегрисане у 

наставни и ваннаставни план и програм. На понашању ученика и превенцији насиља ради се 

студиозно и свакодневно, поштују се права деце и прописи у поступку, а посебна пажња се 

поклања реституцији као мери коју нам је пројекат донео, и која води рачуна о психолошкој и 

емоционалној стабилности детета.  
 

13. ПРОЈЕКАТ „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“ 
 

Пројекат је успешно реализован током целе школске године кроз предавања припадника 

МУП-а на часовима наставе и пленарна предавања у свечаној сали наше школе. Овај пројекат 

Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
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реализован је у току целе 2018/19. школске године, у свим одељењима четвртог и шестог 

разреда.  
За предавања су задужени нарочито обучени полицијски службеници који поседују 

сертификат за рад са малолетницима. Циљ пројекта је развој безбедносне културе ученика, у 

смислу њихове едукације о безбедносним ризицима и претњама којима могу бити изложени, 

начинима превенције и вештинама остваривања безбедносне заштите. Пројекат се реализује 

на часовима одељењског старешине по утврђеном плану и програму на почетку школске 

године. 
 

14. ПРОЈЕКАТ „ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК – ЕС ДНЕВНИК“ 
 
 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 ес Дневник.  
Ес Дневник 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. 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. 
Током шк. 2018/19.год. успешно се наставило са реализацијом пројекта. Ове школске 

године родитељи ученика су укључени у систем, добили су налоге и шифре којима могу 

приступити порталу Мој ес Дневник, који им омогућава да виде профил свог детета. 
 

15. ПРОЈЕКАТ „ПОТРОШАЧ САМ, ЖЕЛИМ ДА ЗНАМ“ 
 

Наша школа је била учесник и корисник у пројекту „Потрошач сам, желим да знам“, који 

се реализује у оквиру ИПА 2013. Твининг пројекта „Даљи развој заштите потрошача у 

Србији“, у оквиру кога су наши ученици посаветовани и информисани о правима потрошача.  
 

16. ПРОЈЕКАТ „ТIMSS“ 
(ТRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY), 

МЕЂУНАРОДНОГ УДРУЖЕЊА ЗА ЕВАЛУАЦИЈУ ОБРАЗОВНИХ 

ПОСТИГНУЋА 
 

ТIMSS истраживање (Тrends in International Mathematics and Science Study) је пројекат 

Међународног удружења за евалуацију образовних постигнућа, а спроводи се сваке четири 

године.  
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У овом истраживању учествују ученици осмог или четвртог разреда, а земље учеснице 

бирају који узраст ученика ће бити тестиран. У овом пројекту узела је учешће и наша школа, а 

тестирано је одељење 4/2, чији одељењски старешина је колегиница Вера Крантић. Тест је 

обухватао задатке из математике и природе и друштва. Представници и реализатори пројекта 

у Србији били су изузетно задовољни оствареном сарадњом са нашом школом, посвећеношћу 

и организацијом коју смо остварили при реализацији одређене фазе пројекта.  
 

17. ПРОЈЕКАТ „ПРОМОЦИЈА И РАЗВОЈ ЖЕНСКОГ СПОРТА У СРБИЈИ“ 
 

Пројекат има за циљ промоцију женског спорта и пружање подршке девојчицама да се 

баве спортом у циљу правилног развоја и здравог одрастања. Одржана су предавања, обуке и 

практичне активности како би се ученице наше школе што активније посветиле 

целоживотном бављењу спортом. 
 

18. ЗАХВЛАНИЦА ЊЕГОВЕ СВЕТОСТИ ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ ИРИНЕЈА 

ДОБРИЦИ СИНЂЕЛИЋ, ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ 

 
Дана 14.12.2018.год. директор школе, Добрица Синђелић, присуствовао је пријему у 

Патријаршији. Повод је био додела Захвалнице директору школе за очување и унапређење 

верске наставе – православног катихизиса у нашој школи. Захвалница је додељена с 

благословом Његове Светости Архиепископа пећког, Митрополита београдско-карловачког 

и Патријарха српског Иринеја и од стране одбора за верску наставу Архиепископије 

београдко-карловачке. 
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19. УРУЧЕЊЕ СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ  
ДОБРИЦИ СИНЂЕЛИЋ, ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ 

 
Дана 27.01.2019.год. у Влади Републике Србије, министар Просвете, науке и технолошког 

развоја, Младен Шарчевић, уручио је директору школе, Добрици Синђелић, за постигнуте 

резултате у остваривању визије и мисије школе – храма знања и културе.  

 

    
 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 

20. СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА У ШК. 2018/19. 
 

Свечани пријем ученика 1.разреда одржан је 03.09.2018. 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. 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. 
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21.  СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПЕТАКА У ШК. 2018/19.  
 

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

наставу. Приредба је одржана у препуној свечаној сали школе. 03.09.2018.год. Присутне 

петаке и њихове родитеље поздравио је директор школе Добрица Синђелић, а секретарица 

наше школе Илинка Маринковић својим стиховима улепшала је пријем.  
Петаке су свечано испратиле и њихове учитељице,  представили су се  одељењске 

старешине, предметни наставници и стручни сарадници. 
 

  
 

 
 

22. ФОРМИРАЊЕ ДВА НОВА ШКОЛСКА ТИМА 
 

Почетком школске године, ради унапређења наставе и рада школе формирани су Тим за 

развој међупредметних компетенција и предузетништва, и Тим за обезбеђивање квалитета и 

развоја установе. 
 

23. БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ 
 

Пре и на самом почетку школске године организована је дистрибуција бесплатних 

уџбеника за социјално угрожене ученике и набавка уџбеника за наставнике. 
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24. РЕЦИКЛАЖНЕ КАНТЕ – „ЕКО ГРОЦКА“ 
 

У оквиру сарадње са фирмом „Еко Гроцка“ на реализацији пројекта „Изабери боју и 

рециклирај“, наша школа је 04.09.2018.год. била прва школа на општини Гроцка која је 

добила рециклажне канте. „Еко Гроцка“ је опремила све учионице, кабинете, школске 

просторије, ходнике и двориште кантама за одлагање, разврставање и рециклажу отпада. На 

овај начин утиче се на подизање свести о значају правилног одлагања отпада како бисмо 

сачували нашу околину и животни простор. 
 

   

 
25. ПРОМОЦИЈА ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ „ПАН ТЕАТРА“ ИЗ БЕОГРАДА 

 
Сарадња школе и позоришта „Пан Театар“ из Београда постоји од шк. 2008/09.год. и 

успешно траје свих десет година. На почетку нове школске године врши се упис нових 

чланова и том приликом глумица Тијана Јанковић одржала је промоцију драмске радионице.  
 

26. ЕКОЛОШКИ  РЕПОРТЕРИ 
 

Вредимо онолико колико бринемо о окружењу је свих чланова Основне школе „Свети 

Сава“ из Врчина. Активности пројекта „Изабери боју и рециклирај“ за циљ имају  подизање 

свести и знања о одрживом развоју, а затим и ангажовање свих ресурса школе како би се 

покренуо процес еколошке одговорности, како код ученика, тако и код наставног особља. 

Канте које је школа добила од фирме „Еко Гроцка“ су у више боја, а свака боја означава шта у 

њих треба да се убаци. Тако да се од почетка школске године у плаве канте убацују пластика 

и лименке, у жуте - папир и картон, у црвене - биолошки отпад и храна, док се у зелене канте 

убацује сав остали комунални отпад. Маша Вукас и Дејана Јашић, ученице 8/3 разреда под 

руководством наставнице хемије Милице Максимовић и наставнице биологије Јелене 

Вукчевић, осмислиле су и реализовале многобројне еколошке активности и направиле 

репортажу - снимке, а Илија Радовановић, ученик 7/3 разреда је снимке и текст, спојио у 

видео запис –  школски еколошки филм. У оквиру пројекта о рециклажи расписан је конкурс 
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за ученике од 1. до 8.разреда у сарадњи са фирмом „Еко Гроцка“ и ученици се припремају за 

квиз знања Еко бонтон. 
 

   

 
27. „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ“ 

 
У оквиру превентивног деловања, припадници Полицијске управе и Одељења за ванредне 

ситуације, у сарадњи са школским управама, од септембра 2018. почели су у нашој школи 

реализацију пројекта „Основи безбедности деце“. Пројекат Министарства унутрашњих 

послова и Министарства просвете, науке и технолошког развоја биће реализован у току целе 

2018/19. школске године, у свим одељењима 4. и 6. разреда основних школа, а обухвата 

наставне теме: Полиција у служби грађана, Насиље као негативна друштвена појава, 

Безбедност деце у саобраћају, Превенција и заштита деце од злоупотреба опојних дрога и 

алкохола, Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, Превенција и заштита деце 

од трговине људима, Заштита од пожара, Заштита од техничко-технолошких опасности и 

природних недпогода. За предавања су задужени нарочито обучени полицијски службеници 

који поседују сертификат за рад са малолетницима. Пројекат је реализован на часовима 

одељењског старешине по утврђеном плану и програму на почетку школске 2018. године. 
 

28. НОЋ ИСТРАЖИВАЧА 
 

У Београду је на неколико локација одржана Ноћ истраживача коју су посетили ученици 

наше школе, уживали и активно учествовали у истраживачким активностима. Ова 

манифестација помаже нашим ученицима да развију и учврсте интересовање за науку и 

истраживања. 
 

29. КЛУБ 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. Током школске године је реализовао радионице и остале облике рада. 

Чланови клуба су се усагласили око плана рада и ангажмана за школску годину. 
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30. КЛУБ РОДИТЕЉА 
 

Клуб родитеља постоји на задовољство и школе и родитеља. Родитељи су били активно 

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 кроз радионице, састанке, подржавање 

манифестација, приредби и акција. 
 

31. СПОРТСКА НЕДЕЉА 

 
Спортска недеља одржана је од 10. до 14.09.2018.год. Организована су међуодељењска 

такмичења ученика од 1. до 8.разреда. У фискултурној сали и на спортском терену школе 

одмерило је своје способности велики број ученика. Одржани су турнири у малом фудбалу, 

кошарци, између две ватре, полигонима игре, спретности и издржљивости као и јесењи крос 

на фудбалском терену. Сваки дан је био посвећен различитим активностима и разним врстама 

спорта. Такмичарски дух, жеља за победом и верно навијање нису изостали, али све нас је 

окупио заједнички циљ: физичка активност и здрав стил живота. 

 

 
 

32. САРАДЊА СА ГЕОГРАФСКИМ ФАКУЛТЕТОМ  
И ОРГАНИЗАЦИЈОМ AVALA GREEN LIFE 

 
 У петак, 14.09.2018.год. наша школа је у сарадњи са Географским факулететом 

Универзитета у Београду и еколошком организацијом Avala Green Life организовала 

еколошку радионицу за ученике 7. и 8.разреда на тему „Отпад као проблем“. Предавање су 

одржали професори са Географског факултета. Циљ радионице био је развијање свести о 

проблемима који настају услед неправилног одлагања отпада. 
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33. ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ ПЛЕСА 
 

Школа је почетком школске године остварила сарадњу са плесном школом „Врачар“ из 

Београда. Тим поводом одржана је 14.09.2018.год. промоција плеса у свечаној сали наше 

школе за ученике од 1. до 8.разреда. Ова плесна школа има дугу и успешну традицију. 
Ученици су активно учествовали, забавили се и показали интересовање за различите врсте 

плесова. Поред свих добробити које плес доноси, плес је и саставни део опште културе.  
Уписан је велики број полазника и током године часови су успешно реализовани. 

 

 
 

34. ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ КОШАРКЕ 
 

Кошаркашки клуб из Врчина је током септембра 2018.год. вршио промоцију кошарке и 

упис нових чланова. Промоције су одржаване у фискултурној сали наше школе. Ученици су 

могли да виде и испробају технике вођења лопте, позиције играча, итд. Ученици су показали 

радост и заинтересованост за бављење кошарком. 
 

35. ФОТО-КОНКУРС 
 

25.09.2018.год. ученици наше школе учествовали су на ликовно-литерарном-фото 

конкурсу о међугенерацијској солидарности поводом Међународног дана старијих особа. У 

последњих годину дана нашим ученицима се веома допала идеја фото-конкурса и радо им се 

одазивају. 
 

36. 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  
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успостављајући 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. 
 

 
 

37.  „ЛИЦИДЕРСКА СРЦА“ 
 

У организацији наше школе и Пријатеља деце Гроцка чије је седиште у нашој школи, 29. и 

30.09.2018.год. реализована је ликовна радионица ,,Лицидерска срца“. Радионицу је подржало 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. У раду су учествовали ученици од 1. до 

8.разреда. Циљ радионице био је да се деца упознају са старим занатом израде лицидерских 

срца, традиционалним начинима пласирања занатских производа - вашари и панађури, да 

креативно проведу слободно време кроз стваралачки рад и дружење. Радови су изложени у 

Завичајном музеју наше школе где су употпунили иложене експонате из прошлости нашег 

краја. Изложба је била отворена за родитеље и госте. Реализатор радионице била је 

учитељица Гордана Апостоловић. 
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38. ПРЕДАВАЊЕ О  ЦРВЕНОМ КРСТУ 
 

У организацији наше школе и Црвеног крста Гроцка у септембру 2018.год. за ученике 

1.разреда одржано је предавање. Ученици су упознати са основама рада Црвеног крста, 

слушали о значају добровољног давања крви, о безбедном понашању у саобраћају и 

болестима прљавих руку. Наши најмлађи ученици су на примерен начин учени одговорности 

и хуманости. 
 

39. ШКОЛА БАЛЕТА У НАШОЈ ШКОЛИ 
 

Школа балета постоји у нашој школи од шк. 2017/18.год. а у септембру 2018.год. у 

свечаној сали наше школе одржано је поновно 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. 
 

40. САРАДЊА СА КУД-ОМ „СТЕВАН ШТРБАЦ“ 
 
Сарадња са локалном заједницом остварује се на многобројне начине. Гостовање КУД-а 

„Стеван Штрбац“ и упознавање ученика са традиционалним вредностима и мотивација за 

бављењем фоклором дешавају се на почетку сваке школске године. 
 

41. „МОЈ ПРВИ ШКОЛСКИ ЦРТЕЖ“ 
 
Прво ликовно стваралаштво наших најмлађих ученика у оквиру редовних и часова 

ликовне секције реализовано је током септембра 2018.год. у одељењима 1. разреда. Ученици 

су испољавали своју креативност и панои су заблистали најшаренијим и најлепшим црте-
жима. Тема је била слободна, па се тако могло видети мноштво различитих цртежа – дечја 

игралишта, роботи, лутке, аутомобили, слаткиши, природа, породица, животиње, планете, 

итд. 
 

42. ДЕЧЈА НЕДЕЉА У ОШ „СВЕТИ САВА“ ВРЧИН ОД 01. ДО 05.10.2019. 
 
Мото Дечје недеље ,,Моје право је да живим срећно и здраво“ у нашој школи је основа рада 

са ученицима. Наши ученици се током целе године и распуста друже на различитим 

ваннаставним активностима, секцијама, едукативним радионицама, екскурзијама, 

рекреативној настави, спортским догађајима, такмичењима, журкама, концертима, 

представама. Њихови родитељи су активни учесници у процесу образовања и васпитања. У 

нашој школи свака недеља у години је посвећена деци, јер сви заједно бринемо о њима. 
План активности: 
01.10.2018.  
Отварање Дечје недеље 
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Хуманитарна акција ,,Друг другу“ 
02.10.2018. 
,,Природне чаролије“ – наука кроз игру и забаву  
„Дечја недеља у Гроцкој“ – Фестивал стваралаштва  
03.10.2018. 
Излет за ученике 1. и 2.разреда 
Едукативна интерактивна радионица за ученике 4.разреда ,,Моје је право да живим срећно и 

здраво, за одрастање без насиља“ 
04.10.2018. 
Излет за ученике 3. и 4.разреда 
Едукативна интерактивна радионица за ученике 2.разреда ,,Моје је право да живим срећно и 

здраво, за одрастање без насиља“ 
05.10.2018. 
Отварање изложбе ликовних радова конкурса Дечје недеље на тему ,,Моје је право да живим 

срећно и здраво, за одрастање без насиља“ 
 

43. ОТВАРАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 
 
Приликом отварања Дечје недеље, 01.10.2018.год. извршено је упознавање ученика са 

планом активности током недеље, упознавање са Конвенцијом о правима деце. Носиоци 

активности биле су одељењске старешине свих одељења. 
 

44. ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ,,ДРУГ ДРУГУ“ 
 

Деца су 01.10.2018.год. међусобно прикупљала школски прибор, одећу, гардеробу, 
средства за хигијену, играчке. Правили су поклоне које су сами осмислили. Сав прикупљени 

прибор и материјал намењен је деци Центра за заштиту деце и одојчади у Звечанској. Циљ 

акције био је развијање интерперсоналних односа међу децом, неговање емпатије,  групна 

солидарност, хуманост и међусобно разумевање. 
 

45. „ПРИРОДНЕ ЧАРОЛИЈЕ“ 
 

02.10.2018.год. реализована је активност ,,Природне чаролије“. Реализатори су биле 

Милица Максимовић, професорка хемије, Златана Ђорђевић, професорка физике и Ивана 

Михајловић, професорка информатике. „Чаробни свет физике и хемије“ подразумевао је  
упознавање ученика разредне наставе са предметима хемије и физике. „Три чисте петице“ био 

је назив експеримената и огледа које су наставнице изводиле са ученицима. 
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46. ФЕСТИВАЛ СТВАРАЛАШТВА 
 

„Дечја недеља у Гроцкој“ одржана је 02.10.2018.год. На Платоу ГО Гроцка одржан је 

Фестивал стваралаштва и учешће деце и младих предшколских установа, основних и средњих 

школа ГО Гроцка, међусобно дружење учесника. Плесом, игром и музиком деца су 

оплеменила и на прави начин послала поруку међусобног генерацијског уважавања и 

толеранције. Гости Фестивала били су чланови Општинског већа за образовање и Центар за 

социјални рад. 
 

  
 

47. ЈЕДНОДНЕВНA ЕКСКУРЗИЈA УЧЕНИКА 1.  и 2. РАЗРЕДА 
 
Школским планом и програмом предвиђена је једнодневна екскурзија са путним  правцем 

Врчин – манастир Крушедол – Природњачки музеј – Петроварадин – Сремски Карловци – 
Врчин. Реализована је 03.10.2018.год. 
Манастир Крушедол: Долазак у чувени манастир Крушедол, задужбину династије рода 

Бранковића из XVI века. Обилазак манастира који је у време Турака био расадник српске 

културе, образовања и православља. 
Природњачки музеј је једна од најстаријих српских националних установа. У Србији је 

једини музеј такве врсте, а по богатству и разноврсности примерака, постигнутим 

резултатима у области музеологије и науке један је од водећих природњачких музеја у 

југоисточној Европи. 
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Петроварадин: Налази се на десној обали Дунава, настало уз истоимену тврђаву, које са 

Мајуром, као и Сремском Каменицом, Лединцима и Буковцем чини једну градску општину у 

саставу Новог Сада. Кроз насеље пролазе међународни пут и железничка пруга, који повезују 

средњу са југоисточном Европом, а туда иду и путеви од транзитног значаја. 
Сремски Карловци: Долазак у Сремске Карловце и кратак предах у амбијентално очуваном 

центру градића, на Тргу Бранка Радичевића, крај барокне чесме Четири лава. Обилазак 

Саборне цркве, Патријаршије, Гимназије. 
Екскурзија је успешно реализована. Остварени су сви планирани садржаји, циљеви и задаци.  
 

   
 

48. ЕДУКАТИВНА ИНТЕРАКТИВНА РАДИОНИЦА ЗА УЧЕНИКЕ 4.РАЗРЕДА 
 

Интерактивна едукативна радионица одржана је 03.10.2018.год. за ученике 4.разреда. 

Назив радионице у оквиру Дечје недеље био је „Моје је право да живим срећно и здраво, за 

одрастање без насиља“. Реализатор радионице била је педагог Ана Матејић. Циљ радионице 

је богаћење социјалног искуства, разумевање других  људи, разумевање основних 

друштвених односа у ужој и широј друштвеној заједници у којој дете одраста. Подстицање и 

развијање емпатије, толеранције и модела ненасилног, конструктивног решавања проблема.  
 

49. ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 3 И 4. РАЗРЕДА 
 

Школским планом и програмом предвиђена је једнодневна екскурзија са путним правцем 

Врчин– манастир Лелић – Бранковина – Ваљево – Врчин. Остварена је 04.10.2018.год.  
Манастир Лелић се налази на територији града Ваљева. Манастир је задужбина Владике 

Николаја и његовог оца Драгомира Велимировића. Преносом моштију св. владике Николаја 

из Америке у Лелић, леп иконостас и живопис, новоподигнуте верске и друге грађевине у 

порти и ван ње, створили су неопходност претпоставке за промену духовног режима цркве. 
Бранковина – У Бранковини је посећен истоимени спомен комплекс знаменитих људи краја: 

стара школа – школа Алексе Ненадовића и нова или Десанкина школа, обилазак гроба наше 

легендарне песникиње Десанке Максимовић, а затим цркве из доба Ненадовића.  
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Ваљево – ученици су обишли споменик војводи Живојину Мишићу и проти Матеји  

Ненадовићу, Десанки Максимовић, Муселимов конак и Народни музеј, „Тешњар “ – стари 

део Ваљева, који је задржао свој амбијентални изглед старе турске варошице из XIX века и 

где смо заиста одушевљене посматрали магазе где се и данас обављају готово заборављени 

занатлијски послови.  
Екскурзија је успешно реализована. Сви планирани циљеви задаци су остварени. 
 

   
 

50. ЕДУКАТИВНА ИНТЕРАКТИВНА РАДИОНИЦА ЗА УЧЕНИКЕ 2.РАЗРЕДА 
 

Радионица ,,Моје је право да живим срећно и здраво, за одрастање без насиља“ је одржана  

04.10.2018.год. Реализатор је била педагог Ана Матејић. Циљ радионице био је упознавање, 

разумевање и придржавање правила лепог и културног понашања и опхођења у разним 

ситуацијама и у комуникацији са вршњацима, познавање моралних норми којима се регулише 

однос према самом себи, према другим људима и свему што окружује дете. 
 

51. ОТВАРАЊЕ ИЗЛОЖБЕ ЛИКОВНИХ РАДОВА КОНКУРСА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 
 

Изложба ликовних радова конкурса Дечје недеље на тему ,,Моје је право да живим срећно 

и здраво, за одрастање без насиља“ отворена је 05.10.2018.год. Реализатори активности биле 

су колегинице Апостоловић Гордана, Јашић Мирјана, Крантић Вера и Козлина Јелена. 

Учешће су, поред наше школе, узеле и ОШ „Илија Гарашанин“ Гроцка, ОШ „Милоје Васић“ 

Калуђерица и ОШ „ Мића Стојковић“ Умчари. Наши ученици који су имали успеха на 

конкурсу су Анастасија Пешић 4/2 и Лука Тијанић 4/2. 
  

52. „НАВАЛА НА АВАЛУ“ И ПОСЕТА АВАЛАСКОГ ТОРЊА 
 
Захваљујући директору наше школе, Добрици Синђелићу, ученици 3/2 одељења наше 

школе су 06.10.2018.год. учествовали на манифестацији „Навала на Авалу“ коју организује 

Феријални савез Вождовца. Манифестацију су отворили као мали хор наше школе. Извели су 

Химну наше школе, а затим још три нумере. Хором руководи наставница музичке културе 
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Ива Ивовић. Учествовали су и у спортско-рекреативном делу манифестације намењеном 

развоју спортских вештина и здравом начину живота. Након учешћа на манифестацији 

обезбеђен је ручак за децу и одрасле у оквиру традиционалне „Пасуљијаде“ које се одржавала 

истог дана на Авали. Са ученицима су све време били директор школе, Добрица Синђелић, 

одељењски старешина 3/2 одељења, Бојана Теофиловић, и наставница музичке културе Ива 

Ивовић. 
Цео прилог о учешћу ученика у ревијалном и такмичарском делу манифестације, 

емитовао је РТС истог дана у свом Дневнику 2. 
По завршетку учешћа на манифестацији, ученици су посетили Авалски торањ.  

 

  
 

53. „МАМА, ТАТА, ХОЋУ БРАТА“ 
 

Пројекат невладине организације под називом „Мама, тата, хоћу брата“, реализован је 

08.10.2018.год. у сарадњи са удружењем „Сложно за Врчин“. Сви ученици 1.разреда на паноу 

су кроз интерактивну радионицу цртежом представили браћу и сестре коју би водели да им 

мајка роди у будућности. Пано су украсили пчелицама јер су паметне, лептирима јер су лепи, 

цвећем јер је миришљаво и срцима јер је то љубав.  
На поклон су од реализатора пројекта добили медењаке, лопте, вијаче и музички ЦД. 

 
54. ЛИКОВНИ КОНКУРС „ЖЕЛЕЗНИЦА ОЧИМА ДЕЦЕ“ 

 
Почетком октобра 2018.год. расписан је традиционални ликовни конкурс „Железница 

очима деце 2018“ под мотом да је железница један од симбола људских веза, сарадње и 

пријатељства. Ученици су се у великом броју одазвали на конкурс и најбоље радове 

доставили смо  Железничком музеју. 
 

55. ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 7. И 8. РАЗРЕДА 
 

09. и 10.10.2018.год. реализована је дводневна екскурзија за ученике 7. и 8.разреда. Путни 

правац: Врчин – Смедерево – Сребрно језеро – Голубац – Лепенски вир – Кладово – Неготин 
– Зајечар – Гамзиград – Параћин – Врчин. 
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Ученици су најпре обишли Смедеревску тврђаву, 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 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. 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. 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. 
 

56.  „ДЕЦА ДЕЦИ“ 
 

Ученици издвојеног одељења ОМШ „Невена Поповић“ у Врчину, коју похађају наши 

ученици су 10. и 11.10.2018.год. наступили у свечаној сали наше школе на сада већ 

традиционалним концертима „Деца деци“. Концерти су одржани у сарадњи са наставницима 

разредне наставе, и на концертима су присуствовали сви ученици од 1. до 4.разреда. 

Наступили су ученици припремног разреда, флауте, хармонике, клавира, гитаре и први пут  

одсека за српско традиционално певање. Учитељице Мирјана Јашић и Јелена Козлина су 

узеле активно учешће и успешно савладале дечју тапшалицу. Сви су уживали у концерту и 

радују се следећем дружењу. 
 

   
 

57. ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 6. РАЗРЕДА 
 

Школским планом и програмом предвиђена је екскурзија за ученике 6.разреда која је 

реализована 11. и 12.10.2018.год. Путни правац: Врчин – манастир Ковиљ – Зобнатица – 
Суботица – Палићко језеро – Нови Бечеј – дворац Дунђерски – Врчин. Одељењске старешине 

ученика 6.разреда реализовале су екскурзију. Садржаји, задаци и циљеви су подразумевали: 

упознавање културно-историјских знаменитости посећених места и објеката, упознавање са 
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традицијом, привредом и становништвом, развијање и неговање позитивних социјалних 

односа и неговање љубави и поштовања према историји и традицији.  
 

58. ЧИТАЛАЧКИ КЛУБ 
 

Читалачки клуб је настао претходне школске године као још једна у низу акција које наша 

школа остварује ради интезивног развијања читалачких навика наших ученика. Одржавају се 

радионице, а разговори који се воде о вештинама читања и бележења прочитаног као логичан 

наставак, произвео је постојање дневника читања. Већ постојеће читалачке навике добијају 

организованију форму. Постојање Клуба помаже ученицима у вези са учешћем на литерарним 

конкурсима и такмичњима ове тематике. 
 

59. „ДАНИ ПОДАВАЛСКИХ СЕЛА“ 
 

Манифестација „Дани подавалских села“ коју је организовао Авала инфо одржана је 13. и 

14.10.2018.год. на Авали. Подавалска насеља и школе су представиле своја остварења и 

производе. Наша школа је, наравно, узела учешће на овој манифестацији. Оба дана 

манифестације представљен је филм о нашој школи о пројекту о рециклажи и бризи о 

животној средини. Филм су израдиле наше ученице са својом наставницом хемије Милицом 

Максимовић. У недељу, 14.10. девојчице 3/2 одељења наше школе су читале текст о историји 

школе и школства у Врчину. 
 

   
 

60. НАГРАДНИ ИЗЛЕТ 
 

Наградни излет за ученике који су имали најбоља постигнућа на такмичењима током 

претходне школске године школа је организовала и реализовала 16.10.2018.год. Путни 

правац: Врчин – Петровац на Млави – Витовница – Горњак – Ждрело. Том приликом, 
ученици су посетили знаменитости Србије, упознали се  са културом, обичајима и 

становништвом посећених области, а  руководство и радници фабрике за производњу пелета 

у Петровцу су ученицима приказали цео процес производње пелета. 
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Школа сваке године излетом награди ученике, што је још један од показатеља да се рад, 

труд, залагање и успех препознају и цене. 
 

61. „ОКТОБАРСКЕ БОЈЕ“ 
 

18.10.2018.год. ученици 4/4 одељења и њихов учитељ Драган Кузмановић имали су 

тематски дан: „Октобарске боје“. Часови су одржали у природи на брду Бела земља. Часови 

су успешно реализовани у атмосфери амбијенталног учења која је ученицима помогла при 

усвајању, продубљивању и утврђивању знања.  
 

   
 

62. УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПАРКИЋА 
 

19.10.2018.год. ученици 4/4 и њихов учитељ Драган Кузмановић уређивали су свој 
„Паркић“ у оквиру школског дворишта у подручној школи. Ученици су уређивали травнате 

површине, засадили ново и окопали постојеће цвеће и спретно реновирали постојеће кућице 

за птице.  

  



29 

 

63. БОРАВАК НА КОПАОНИКУ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЕКО ОРА“ 
 

25.10.2018.год. ученице 8.разреда Маша Вукас и Дејана Јашић отпутовале су на Копаоник 

у оквиру пројекта „Еко Ора“. Трудом и ангажовањем директора наше школе Добрице 

Синђелића обезбеђено је учешће у пројекту ,,ЕКО-ОРА“ и боравак на Копаонику. Ученице су 

заједно са наставницом хемије Милицом Максимовић и наставницом биологије Јеленом  

Вукчевић, носиоци еколошких пројеката у нашој школи везаним за подизање знања и свести 

о значају и начинима очувања природе и животне средине. 
На Копаонику је најпре одржана радионица упознавања свих учесника. Одржана су 

предавања о Националном парку Копаоник. Остварена је и акција пошумљавања коју је 

медијски пропратила телевизијска екипа РТС-а. У току боравка реализовано је и панорамско 

разгледање жичаром, и за крај, радионица пријатељства. 
 

   
 

64. САЈАМ КЊИГА 
 

25.10.2018.год. ученици од 5. до 8.разреда наше школе су у пратњи наставнице српског 

језика Марије Старчевић и библиотекарке Снежане Теофиловић посетили Сајам књига. 
Обишли су многобројне штандове, упознали се са популарним и жељеним насловима. Посета 

представља један од видова развијања читалачке писмености и неговања љубави према 

књижевности и матерњем језику.  
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65. СПОРТСКИ ТУРНИР У ОКВИРУ ЕКВИЛАЈЗЕР ПРОЈЕКТА 
 

25.10.2018.год. у оквиру међународног пројекта „До успеха, заједно“ у ком учествује наша 

школа, ученици су у пратњи директора школе и наставника физичког васпитања боравили у 

Новом Саду. Спортски турнири одржани су у Хали „Спенс“ у Новом Саду. Учествовало је 

шест школа, међу којима и наша. Том приликом су учествовали и министри Владе Србије и 

амбасадори земаља које су у пројекту.  
 

66. ДРВО ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 

Као и сваке године, и  ове 2018. је нова генерација првака посадила своје дрво – Дрво 
генерације 26.10.2018.год. Посадили су садницу платана, окитили га балонима, цвећем и 

порукама с најлепшим жељама. 
 

  
 

67. ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ОШ „СВЕТИ САВА“ ИЗ ЗВОРНИКА,  
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

 
27.10.2018.год. гости наше школе били су директор и наставници из ОШ „Свети Сава“ из 

Зворника, Република Српска. Посета је остварена према Протоколу о сарадњи који повезује 

наше две школе и представља даљи рад на учвршћивању веза, развоју сарадње у области 

наставе и напретка школе као установе од националног интереса. 
 

68. „ХВАЛА ВУКУ ЗА АЗБУКУ“ 
 
Почетком новембра месеца ученици су припремили и извели више представа о животу и 

делу Вука С. Караџућа.  
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Свако одељење у оквиру својих лекција у вези са Вуком је припремило и за родитеље и 

своје другаре изводило рецитације, реферате и драмске комаде. Ове представе помажу 

ученицима да брже и трајније усвоје знања о великану српске просвете.  
 

69. ДРАНГУЛИЈАДА 
 

02.11.2018.год. по први пут је у нашој школи одржана Дрангулијада. Учествовали су 

ученици млађих разреда који су донели своје играчке – дрангулије, направивши изложбу 

истих за децу из вртића. Деца су уживала у забави и међусобној размени разних дрангулија. 

Свако је желео да за своју дрангулију нађе што бољу замену. Понуда је била разнолика… Од 

аутића, робота, плишаних играчака, диносауруса, до луткица, јастучића, књига и двогледа. 

Озбиљно су схватили трговину и разумели како функционише робна размена. 
 

   
 

70. ПРИЈЕМ ПОВОДОМ ДАНА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА 
 

Поводом Дана просветних радника 08.11.2018.год. организован је пријем за просветне 

раднике у свечаној сали зграде Општине Гроцка. Изражена је захвалност просветним 

радницима за њихово залагање у раду са ученицима, позитиван учинак у развоју и 

напредовању деце и директорима школа су уручени пригодни поклони. 
 

71. AКЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ГРОЦКЕ И НАШЕ ШКОЛЕ 
 

Ученици 4.разреда сакупљали су почетком новембра 2018.год. добровољну хуманитарну 

новчану помоћ од становника Врчина у акцији коју је организовао Црвени крст Општине 

Гроцка у сарадњи са нашом школом. Прикупљена средства предата су Црвеном крсту Гроцка. 
 

72. МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС РЕПУБЛИКЕ ЧЕШКЕ 
 

13.11.2018.год. ученици наше школе узели су учешће на међународном ликовном 

конкурсу Републике Чешке.  
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Конкурс је организован у знак сећања на децу страдалу у Другом светском рату. Овај 

ликовни конкурс био је повезан и са наставним предметом хемија јер се 2019.год. обележава 

150 година од настанка Мендељевог периодног система елемената. 
 

73. СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА 
 
Као и сваке претходне, и ове 2018.год. је 20.11. у нашој школи пригодним радионицама, 

предавањима и манифестацијама у оквиру сваког одељења обележен Светски дан детета.  
 

74. ПОСЕТА НАШИХ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ОШ „СВЕТИ САВА“ ЗВОРНИК, 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
 

Сарадња наше школе са ОШ „Свети Сава“ из Зворника започела је потписивањем 

Протокола о сарадњи 23.06.2016.год. Протoкол су потписали дирeктори  ОШ ,,Свети Сава“ 

Добрица Синђелић из Врчина и Радомир Петровић, директор ОШ “Свети Сава“ из Зворника.  
После низа сусрета чланова колектива и ученика обеју школа, ове године, у периоду од 24. 

до 25.11.2018.год. организовали смо, сада већ традиционално дружење и  путовање за 25 

наших ученика. Ученици су ишли у пратњи директора школе, Добрице Синђелића и 

наставника Милана Јерковића, Милана Сантрача, Ранке Ступар, Вере Крантић, Гордане 

Апостоловић и Драгане  Гајић. 
 

 
 
Непосредно по доласку уследило је упознавање ученика и смештај у домове својих 

домаћина. Затим је одржан спортски пријатељски турнир за ученике и ученице обе школе. 

Остварен је и обилазак Зворника и његових знаменитости: цркве-пећине Мали Острог, Старог 

моста, итд. Другог дана боравка, ученици су са својим вршњацима и  наставницима  обишли 

школу и разменили искуства и запажања о раду у настави. 
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Сарадња ученика и наставника обе школа допринела  је стварању нових пријатељстава, на 

усвајању и продубљивању нових знања и сазревању позитивног  животног искуства 

савременог наставника и ученика. 
 

 
 

75. МУЗИЧКИ КВИЗ 
 

28.11.2018.год. школа је организовала Музички квиз за наше ученике који је био прилика 

да се ученици опробају и учврсте своја знања и вештине у извођењу и стварању музике.  
 

76. ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ „ПАН ТЕАТАР“ У БЕОГРАДУ 
 

Ученици од 1. до 4. разреда посетили су 29.11.2018. год. позориште  „Пан Театар“  у 

Београду. Гледали су представу „Београдска мумија“ – драматизацију истоимене књиге. 

Посета позоришту планирана је Школским програмом и Годишњим планом рада школе и 

представља рад на оставиравању постављених циљева.  
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77. ФЕСТИВАЛ НАУКЕ 
 
Едукативна посета Фестивалу наука као једнодевни излет у сарадњи насзавнице 

математике Сање Соколов, наставнице физике Златане Ђорђевић и директора школе Добрице 

Синђелића остварена је 02.12.2018.год.  
Програм Фестивала обухватао је мултидисциплинарни садржај из великог броја 

природних и друштвених наука уз употребу аудио и визуелних ефеката. 
 

78. ПРЕДАВАЊЕ О НАРКОМАНИЈИ 
 

03.12.2018.год. у свечаној сали наше школе за ученике 7. и 8.разреда одржано је 

предавање о превенцији наркоманије. Јасминка Петровић, патронажна сестра Дома здравља 

Гроцка упознала је ученике са основним ризичним облицима понашања, са врстама дрога и 

реакцијама на њих, како препознати зависника и како рећи НЕ!  
На крају су  ученици  имали два глумачка задатка у којима су представили све што су 

научили на предавању. 
 

  
 

79. ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

У организацији наше школе и Пријатља деце Гроцка, 03.12.2018.год. у свећаној сали 

школе одржани су Песнички сусрети – општинско такмичење.  
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Радове је жирирала и награде доделила књижевница Славка Грујичић. Награђени радови 

наших ученика: 
Магдалена Радић 4/2, „Априлска песма“ – 2.место 
Немања Сарић 5/3, „Смешна песма о друговима“ – 1.место  
Лена Јанковић 5/1, „Медвед се слика за инстаграм“ – 2.место  
Биљана Стевановић 6/2, „Да се не заборви“ – 2.место 
Средња школа 
Николија Апостоловић 1/1, (бивша ученица наше школе) „Куповина времена“ – 1.место 
 

80. ПОСЕТА БИОСКОПУ „АКАДЕМИЈА 28“ 
 

06.12.2018.год. ученици од 5. до 8.разреда посетили су биоскоп „Академија 28“ и гледали 

филм „Перси Џексон и море чудовишта“. Ученици радо прихватају биоскопске пројекције, а 

посетом су остварени постављени циљеви: развијање позитивних социјалних односа, 

развијање критичког мишљења ученика и неговање правилног одабира садржаја за провођење 

слободног времена. 
 

81. 81. „СМАЊЕЊЕ РИЗИКА И ПОСЛЕДИЦА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДA И 

ДРУГИХ ОПАСНОСТИ“ 

 
 У циљу подизања свести и знања школске деце о потребама за смањење ризика и 

ублажавања последица од елементарних непогода и других врста опасности, а у организацији 

наше школе и Црвеног крста Гроцке, 11.12.2018. год. у нашој школи за ученике трећег 

разреда одржана су пленарна предавања, радионице и обука за евакуацију. 
Ученици су научили како треба да се правилно понашају, које бројеве телефона да 

позову, како да се евакуишу из свог дома и школе у случају несреће. 
Упознати су са свим битним службама за помоћ у кризним ситуацијама, њиховим 

бројевима телефона. На радионицама су практично препознавали и класификовали знаке 

опасности и поступке евакуације у случају пожара, поплава, земљотреса. 
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82. САСТАНАК УПРАВНОГ ОДБОРА ДРУШТВА ДИРЕКТОРА СРБИЈЕ 
 

У уторак, 11.12.2018.год. наша школа је била домаћин и организатор састанка Управног 

одбора Друштва директора школа Србије.  

 

 
 

83. „ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП“ 
 

И ове школске године наши ученици су наставили учешће у хуманитарној и еколошкој 

акцији „Чеп за хендикеп“. Редовно доносе чепове разних амбалажа и тиме показују своју 

упорност у хуманом настојању да се рециклажом чепова обезбеде средства за набавку 

инвалидских колица и помагала за особе са хендикепом. 
 

84. ПРЕДСТАВА „МОТОРИ“ 
 

Многобројни изазови одрастања којима је тешко одолети пред младу особу доносе бројне  

дилеме, праве и врло често погрешне одлуке. Представа „Мотори“ доноси позив за 

размишљање и поставља питање: када игра престаје да буде игра? Представу је подржала 

Градска управа града Београда – Секретаријат за саобраћај, а у нашој школи ова представа је 

одиграна и уз подршку ГО Гроцка 11.12.2018.год. Текст и режију представе урадио је Патрик 

Лазић. 
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85. ПОСЕТА СТАДИОНУ „МАРАКАНА“ 
 

13.12.2018.год. директор школе, Добрица Синђелић и ученици наше школе, најмлађи 

полазници ФК „Врчин“, заједно са руководством клуба, посетили су стадион фудбалског 

клуба Црвена  звезда „Маракана“. 
 

86. НАСТУП НАШИХ УЧЕНИКА У САЛИ „ВЛАДИМИР ДИВЉАН“ 
 

13.12.2018.год. наши ученици, чланови КУД-а „Стеван Штрбац“ наступали су у Београду 

у сали „Владимир Дивљан“. 
 

87. КОНЦЕРТ ПОЛАЗНИКА ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 
 

21.12.2018.год. у свечаној сали наше школе одржан је концерт наших ученика, полазника 

Основне музичке школе „Невена Поповић“ из Гроцке. Музичка школа има издвојено 

одељење у нашој школи, а наши ученици су успешни полазници на одсецима певања и 

свирања и сваке године освајају запажене награде. 
 

88. „МЕТОДЕ УЧЕЊА“ 
 

Током децембра месеца, у више наврата, педагог школе, Ана Матејић, одржала је 

предавање ученицима 5.разреда на тему „Методе учења“. Циљ предавања био је да се 

ученици уведу у исправне методе учења, да их савладају и примењују. Оваква предавања и 

усмеравања ученика практикујемо често како бисмо им омогућили успешно савладавање 

градива и напредак у раду. 
 

89. НОВОГОДИШЊЕ РАДИОНИЦЕ 
 

Током децембра 2018.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 ће 

бити представљени на Новогодишњем базару у нашој школи. 
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90. „СРЦЕМ ЗА ЉУБИЦУ“ 
 
24.12.2018.год. у свечаној сали одржан је хуманитарни концерт ,,Срцем уз Љубицу“. 

Концерт су извели свирањем и певањем наши ученици, полазници ОМШ из Гроцке. 

Присутни хумани ученици и одрасли, у границама својих могућности, узели су учешћа у овој 

акцији. 
 

91. НОВОГОДИШЊА ЖУРКА У ПИОНИРСКОМ ГРАДУ 
 
 Наша школа, у сарадњи са спортско-рекреативним центром Пионирски град у 

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

25.12.2018.год. Програм посете, који је планиран Годишњим планом рада школе, обухватао је 

превоз аутобусима, новогодишњу контакт представу, дечју дискотеку са аниматором уз 

занимљиве друштвене игре, послужење и колаж тематских цртаних филмова – биоскопска 

пројекција. Ученици су у пратњи својих одељењских старешина пропратили сва организована 

дешавања. Престава им је била веома узбудљива, као и биоскопска пројекција, али 

најзанимљивији део посете био је боравак у дискотеци. 
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92. НОВОГОДИШЊИ БАЗАР 
 

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

Ове године одржан је 26.12.2018.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. 
 

   
 

93. НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ 
 

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 26.12.2018.год. у препуној свечаној сали наше школе. На почетку 

програма присутне је поздравио Добрица Синђелић, директор наше школе. Мноштво соло 

песама, настип великог и малог хора, свирања, плеса и глуме држало је пажњу и расположење 
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присутних све време. Програм су припремиле проф. музичке културе Ива Ивовић, учитељица 

Гордана Апостоловић и проф. српског језика Слађана Вагић. Координатор манифестације је 

библиотекарка Снежана Теофиловић. 
 

   
 

94. „НОВОГОДИШЊА НОЋ У БАЈКОГРАДУ“ 
 

27.12.2018.год. у свечаној сали наше школе одржана је подела новогодишњих пакетића за 

децу запоселних у школи. Школа сваке године организује поделу новогодишњих пакетића а 

ове године подела је увеличана приредбом на којој су наступили хор ученика 3/2 одељења и 

чланови радионице с представом „Новогодишња ноћ у Бајкограду“.  Није изостало ни 

фотографисање са Деда Мразом. 
 

95. НОВОГОДИШЊА ЖУРКА 
 

27.12.2018.год. у свечаној сали школе одржана је новогодишња журка ученика 8.разреда. 
За организацију журке и безбедност ученика побринули су се Ученички парламент и 

одељењске старешине ученика 8.разреда. 
 
96. НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА 

 
28.12.2018.год. у свечаној сали школе одржана је Новогодишња представа за ученике од 

5. до 8.разреда у организацији и у сарадњи школе са општином Гроцка. Сарадња са нашом 

општином је стална, а школа улаже додатне напоре како би се сарадња интезивирала. 
 

97.  ПОДЕЛА НОВОГОДИШЊИХ ЧЕСТИТКИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

30.12.2018.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. 
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98. „ХАРМОНИЈА ПАПИРА И ПЛАСТИКЕ“ 
 

У организацији наше школе и Пријатеља деце општине Гроцка одржана је у нашој школи 

радионица „Хармонија папира и пластике“. Реализована је данима викенда 12, 13, 19. и 
20.01.2019.год. На радионицама  је поред израде дрвених украса  од   рециклиране пластике, 

реализована активност осликавања дрвених, старих предмета декупаж техником. 
 

 
  

99. „ЕКОЛОГИЈА У ЛИКОВНОМ СТВАРАЛАШТВУ“ 
 
Радионица „Екологија у ликовном стваралаштву“ у организацији наше школе и Пријатеља 

деце Гроцка, одржана је 01, 02, 03, и 04.02.2019.год. Ученици су се еколошки едуковали и 

оспособили за умешно руковање и искоришћавање постојећих употребљених предмета у 

уметничка дела. Научили су и прављење украсног дрва са перлицама, од бакарне жице. 

Активности су дозволиле и искоришћавање старих дрвених плоча за еколошке поруке, 

коришћењем салвета технике. На необичан начин  се од рециклираних материјала створени су  

предмети нове употребне вредности. 

 
100. СВЕТОСАВСКИ ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 2018/19.ГОД. 

 
Наша школа је, као и сваке године, за ученике од 1. до 8.разреда расписала наградни 

Светосавски ликовно – литерарни конкурс.  
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Теме: 
Светосавље данас – љубав, традиција, толеранција 
Светосавље и наше доба  
Савиним стопама 
Мој сусрет са Светим Савом 

Комисија за прегледање радова у саставу: учитељице Мирјана Јашић и Јелена Козлина, 

наставница српског језика Марија Старчевић, наставница ликовне културе Марина Митрић, 

вероучитељи Душан Петровић  и Томислав Ђокић и Снежана Теофиловић, школски 

библиотекар, донела је следећу одлуку:   
Литерарни конкурс 
1.место у категорији ученика 1 - 4. разреда 
Новак Соколов 4/4, Јулијана Перић 4/1, Лена Шавелић 2/2 и Ана Теофиловић 2/1 
1.место у категорији ученика 5 - 8. разреда 
Милутин Митровић 5/3  и Огњен Гулан 5/1 
Похваљени:  
Андреј Лујић 4/4, Вукашин Савић 4/4, Андреа Кељач 2/2 и  Наталија Џелебџић 3/3 
Ликовни конкурс 
У категорији 5 - 8. разреда 
1.место освојиле су ученице 5/2 разреда: Леонора Станковић, Тамара Теофиловић, Теодора 

Карапанџић и Кристина Стојадинчевић.  
У категорији 1 - 4. разреда 
1.место:  Матеја Ољача 2/1 и Лена Шавелић 2/2 
2.место:  Александра Бурсаћ 2/2, Анушка Гајачки 2/1, Копривица Елена 2/1, Ана Теофиловић 

2/1, Вујић Ленка 4/4 и  Станић Андријана 2/1 
3.место:  Јана Драча 4/4, Андреа Кељач 2/2 и  Анастасија Пешић 4/2 
Похваљени: Емилија Марковић 4/4, Ален Мујовић 4/4, Андреј Лујић 4/4, Милица Ивовић 4/4, 

Николина Дејановић 4/4, Катарина Митрић 2/2, Дуња Аврамовић 2/2, Лена Војиновић 2/1, 

Тара Андрић 2/1, Андрија Апостоловић 2/1, Луна Вадувесковић 2/1 и Вукашин Савић 4/4. 
Првопласираним ученицима награде су уручене на Светосавској свечаности. Сви 

награђени ликовни и литерарни радови пласирали су се на међународни конкурс Друштва 

„Свети Сава“ и објављени су у овогодишњем, једанаестом броју школског часописа „Ђачки 

хоризонти“.  
 

101. СВЕТОСАВСКИ ТУРНИР У ШАХУ 
 

У суботу, 19.01.2019.год. одржан је у нашој школи пети по реду Светосавски школски 

турнир у шаху, за ученике разредне наставе. 
Победници: 
Први разред: Ивковић Лука 1/1 
Други разред: Петровић Војин 2/2 
Трећи разред: Матејић Филип 3/2 
Четврти разред: Дамњановић Емилија 4/4 
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Награде су уручене на свечаној прослави Светог Саве. Турнир је организовао учитељ Драган 

Кузмановић. 
 

   
 

102.  АУДИЦИЈА ЗА СВЕТОСАВСКУ ПРОСЛАВУ 
 

У сусрет Светосавској прослави наставница српског језика Слађана Вагић организовала је 

аудицију за све заинтерессоване ученике наше школе који би учествовали у приредби 

поводом прославе школске славе и у част  Светог Саве. Говорећи одабране стихове, изузетну 

даровитост показали су Милош Гвозденовић, Филип Трајковић, Јелена Митић, Теодора 

Николић, Андријана Јордановић, Борис Виктор Мандић, Светозар Митровић, Михаило 

Старчевић, Маша Вукас, Вељко Јеремић, Душан Живковић и Милош Сладић, а самим тим 

ушли у ужи избор учесника. 
 

103.  ЛИКОВНА РАДИОНИЦА „ВИНЧАНСКА КУЛТУРА“ 
 

22.01.2019.год. у нашој школи је одржана ликовна радионица „Винчанска култура“ у 

сарадњи са Центром за културу Гроцка. Радионица је реализована за ученике 1/4 и 2/3 

одељења подручне школе. Уметница Мика Ловре је руководила ликовном радионицом. 

Ученици су имали прилику да се ликовним путем упознају са важном и драгоценом 

културном баштином у свом окружењу - древном Винчанском културом.  
 

   

https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/197255/show
https://esdnevnik.rs/minutes/meetings/197255/show
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Ђаци су најпре чули, њиховом узрасту прилагођену, причу о винчанској култури, а затим 

је ликовни задатак ученика био да по мотивима из винчанске културе дизајнирају мајице. 
 

104.  ДЕЧЈЕ МУЗИЧКЕ СВЕЧАНОСТИ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Општинско такмичење у певању ДЕМУС 1 – Дечје музичке свечаности 2019.год. у 

организацији Пријатеље деце Гроцка, одржано је 23.01.2019.год. у ОШ „Милоје Васић“ у 

Калуђерици. Школа је обезбедила превоз за ученике. 
У категорији „Најраспеваније одељење“ прво место и пласман на градско такмичење 

освојили су ученици 3/2 одељења са песмама „Жалба“ и „Разгранала грана јоргована“. 

Ученике су припремале наставница музичке културе Ива Ивовић и одељењски старешина 

Бојана Теофиловић. 
У категорији соло наступа „Златна сирена“ прва места освојиле су Драгана Ђорћевић 3/2 и 

Милица Ђорђевић 7/1. Обе ученице су оствариле пласман на градско такмичење. Милица 

Милојковић 6/3 освојила је друго место. Ученице је припремала наставница музичке културе 

Ива Ивовић. 
 

   
 

105.  „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ“ 
 

24.01.2019.год. у свечаној сали школе одржана је за ученике од 1. до 8.разреда пројекција 

актуелног филма „Краљ Петар Први“. Пројекција је одржана у више термина како би ученици 

могли несметано и удобно да прате радњу ове историјско-драмског филма.  
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106.  СВЕТОСАВСКИ СПОРТСКИ ТУРНИР 
 

26.01.2019.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 унапреде 

здрави стилови живота наших ученика. 
 

107.  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 

25.01.2019.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 Слађана Вагић и школска библиотекарка Снежана Теофиловић. 
 

   
 

108.  ПРОСЛАВА ШКОЛКЕ СЛАВЕ – СВЕТИ САВА 
 

И ове 2019. године смо се окупили да одамо признање утемељивачу српске православне 

цркве и школе, првом архиепископу и нашем великом духовном просветитељу, Светом Сави. 

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

историје. Светосавска химна, којом започињемо прославу, нас подсећа на значај завештања 

Светогa Саве и обавезе коју има свако од нас. 
Да верно и предано идемо стопама Светог Саве, ове године су нас у том уверењу 

учврстила два признања које је добио директор наше школе, Добрица Синђелић а то су 

награда Српске Православне Цркве и Светосавска награда 
Директор школе Добрица Синђелић  поздравио је све присутне и пожелео срдачну 

добродошлицу и приступили смо резању славског колача са Оцем Димитријем, старешином 

Храма Светих апостола Петра и Павла у Врчину. 
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Као и претходних година, обележили смо  овај дан програмом који је посвећен Светом 

Сави. Наши рецитатори и глумци, велики и мали хор водили  су нас кроз својеврсну  шетњу 

кроз векове,  уз колаж духовних композиција. 
 

  
 

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 2017/18. године. 
 

  
 
Ученици су постигли изузетне резултате на такмичењима на свим нивоима и остварили 

изузетна постигнућа за нашу школу пласманима на  државна такмичења из историје и хемије. 
Историја 
Миодраг Дамњановић 5/1,  Зорица Крантић 7/1,  Сташа Мишковић 8/3 
Математика 
Даница Јашић 8/1,  Андреј  Лујић3/4, Доротеа Петровић 3/3 и Лука Тијанић 3/2 
Српски језик 
Никола Вагић 7/1 и  Слађана Радовановић 8/1 
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Физика 
Јоко Бугарски 8/3,  Огњен Ковачевић 7/1,  Андрија Узелац 7/2 
Енглески језик 
Сташа Мишковић 8/3 
Биологија 
Никола Вагић 7/1 
Шах 
Емилија Дамњановић 3/4,  Лука Ивковић 1/1, Војин Петровић2/2, и Филип Матејић 3/2 

За вишегодишњи рад у школи, награђене су Данијела Апостоловић, Душица 

Костадиновић и Снежана Теофиловић, а за предан рад и афирмацију школе Илинка 

Маринковић и Вера Станојевић. 
Награде је уручио, и добитницима честитао Добрица Синђелић, директор наше школе, а у 

име свих награђених захвалила се Илинка Маринковић, секретар школе. 
Наша школа је за ученике од 1. до 8.разреда  расписала наградни Светосавски ликовно - 

литерарни конкурс. Комисија за прегледање радова у саставу: учитељице Мирјана Јашић и 

Јелена Козлина, наставница ликовне културе Марина Митрић, вероучитељи Душан Петровић  

и Томислав Ђокић, Снежана Теофиловић -  школски библиотекар и наставница српског језика 

Марија Старчевић донела је следећу одлуку: 
 
ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 
Прво место у категорији ученика 1 - 4. разреда 
Новак Соколов 4/4, Јулијана Перић 4/1, Лена Шавелић 2/2 и Ана Теофиловић 2/1 
Прво место у категорији ученика 5 - 8. разреда 
Милутин Митровић 5/3  и Огњен Гулан 5/1 
Похваљени: 
Андреј Лујић 4/4, Вукашин Савић 4/4, Андреа Кељач 2/2 и  Наталија Џелебџић 3/3 
 
ЛИКОВНИ КОНКУРС 
У категорији 5 - 8. разреда  прво место освојиле су ученице 5/2 разреда: Леонора Станковић, 

Тамара Теофиловић, Теодора Карапанџић и Кристина Стојадинчевић 
Ученици 1 - 4. разреда 
1.место:  Матеја Ољача 2/1 и Лена Шавелић 2/2 
2.место:  Александра Бурсаћ 2/2, Анушка Гајачки 2/1, Копривица Елена 2/1, Ана Теофиловић 

2/1, Вујић Ленка 4/4 и  Станић Андријана 2/1 
3.место:  Јана Драча 4/4, Андреа Кељач 2/2 и  Анастасија Пешић 4/2 
Похваљени: Емилија Марковић 4/4, Ален Мујовић 4/4, Андреј Лујић 4/4, Милица Ивовић 4/4, 

Николина Дејановић 4/4, Катарина Митрић 2/2, Дуња Аврамовић 2/2, Лена Војиновић 2/1, 

Тара Андрић 2/1, Андрија Апостоловић 2/1, Луна Вадувесковић 2/1 и Вукашин Савић 4/4. 
Првопласираним ученицима награде су уручене на Светосавској свечаности. 

Сви награђени ликовни и литерарни радови пласирали су се на међународни конкурс 

Друштва „Свети Сава“ и објављени су у овогодишњем, једанаестом броју школског часописа 
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„Ђачки хоризонти“. За изузетно залагање у оквиру  новинарске секције награђени су Андрија 

Вађић 5/1 Милош Милошевић 5/1, Лена Крантић 5/1 и  Богдан Петровић 5/3. 
За изузетна залагања у ликовној секцији и уређењу ентеријера школе награду је добио 

Алекса Апостоловић ученик 8/1 разреда. 
 
За изузетно ангажовање у школским приредбама и манифестацијама награђени су 

ученици 8/3 разреда Маша Вукас, Вељко Јеремић и Михаило Старчевић 
На изложбеним паноима у холовима школе налазила се изложба  ликовних радова наших 

ученика инспирисаних ликом и делом Светог Саве, а објавили смо и 11. 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 и 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 Слађана Д. Вагић. Координатор свих активности је школска 

библиотекарка Снежана Теофиловић. 
 
Још једном истичемо значај Светосавске свечаности заслуженом Светосавском наградом 

коју је директору наше школе Добрици Синђелићу, уручио Младен Шарчевић, министар 

просвете у Влади Републике Србије. 
 

  
 

109.  ЧЕТВРТАЦИ НА ПОЗОРНИЦИ 
 

29.01.2019.год. ученици прва три одељења четвртог разреда су са својим учитељицама 

припремили и извели програм за родитеље, ученике и наставнике наше школе. Присутне је 

поздравио директор школе, Добрица Синђелић. Улазнице су продаване и прикупљена 

средства употребљена за уређење школског простора. 
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110.  ПРЕДСТАВА УЧЕНИКА 4/4 ОДЕЉЕЊА 
 

Ученици 4/4 одељења су 30.01.2019.год. спремили позоришни комад који су приказали 

ученицима 3/3 одељења и родитељима. Родитељи су плаћали карту симболично и 

прикупљена новчана средства утрошена за уређење учионичког простора у подручној школи. 
 

111.  ДЕЧЈИ  ЗИМСКИ  КАМП 
 

Наша школа је у сарадњи са спортско-рекреативним центром ,,Пионирски град” 
организовала за ученике разредне наставе Дечји зимски камп, који је био реализован од 07. до 

09.02.2019.год. Програм је обухватао: корективну гимнастику, фитнес и теретану, радионицу 

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

игре, стони тенис, шах, пикадо, стони фудбал, балоне за скакање, ...). Ученике је сва три дана 

у камп пратио учитељ Милан Сантрач. 
 

112.  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.  
 

113.  ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 
 

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

манифестација, наши ученици обележили су Дан матерњег језика 21.02.2019.год. 

Иницијативу Друштва школских библиотекара подржали смо редовним, али и активностима 

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

114.  ДЕМУС – ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Градско такмичење одржано је 26.02.2019.год. у сали „Донка Шпичек“ у Београду. У 

категорији Најраспеваније одељење похвалу је добило одељење 3/2 наше школе, а у 

категорији соло настипа прва места на градском такмичењу освојиле су Драгана Ђорђевић 3/2 

и Милица Ђорђевић 7/1. 
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115.  ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС „ВОЈНИК – ПОНОС СРБИЈЕ“ 
 

Конкурс је расписан 28.02.2019.год. од стране Министарства одбране и Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије. Ученици наше школе, 

посебно ученици предметне наставе, су се у великом броју одазвали на конкурс, јер овакав 

конкурс преставља новину у литерарним захтевима, а како наши ученици воле изазове, 

послат је велик број радова. 
 

116.  „ЂАЦИ ВАС МОЛЕ, УСПОРИТЕ ПОРЕД ШКОЛЕ!“ 
 

Акција се одвија на територији општине Гроцка. Други део акције започет је 

05.03.2019.год.  у свечаној сали наше школе у организацији општине Гроцка и ЈП „Паркинг 

сервис“. Циљ акције је да се ученици едукују о правилима у саобраћају, како да безбедно 

пређу пут од куће до школе. Предавања су одржана за ученике 1.разреда. Ученике је 

поздравио и директор школе, Добрица Синђелић, а свим ученицима су на крају предавања 

прслуке поделили заменица председника општине, Живадинка Аврамовић и члан 

Општинског већа, Живадин Митрић.  
 

  
 

117.  ДРУЖЕЊЕ С ПЕСНИКОМ 
 

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

навикавамо ученике на правилан однос према књижевној уметности.  
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У том циљу, школа је 06.03.2019.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.  
 

118.  ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ 
 

Наша школа је 07.03.2019.год. расписала ликовни и литерари конкурс поводом Дана 

школе – 19. мај 2019. 
Ликовни и литерарни конкурс имали су исту тему по категоријама. 
Нисмо више тако мали! 
за ученике 1 - 4. разреда 
Растем, не ометај! 
за ученике 5 - 8. Разреда 
Конкурс је расписан за територију Србије, а у плану је да следеће године буде међународног 

карактера. Сви награђени ликовни и литерарни радови били су представљени на изложби и 

приредби поводом Савиних дана 2019. 
 

   
 

119.  „ПОТРОШАЧ САМ, ЖЕЛИМ ДА ЗНАМ“ 
 

Наша школа је  корисник у реализацији пројекта „Потрошач сам – желим да знам“ који се 

реализује у оквиру ИПА 2013. Твининг пројекта „Даљи развој заштите потрошача у Србији“. 
Обавештењем које смо проучили и разматрали 07.03.2019.год. заједно са ученицима 

информисали смо се о правима потрошача. 
 
Право на безбедност: право на робу или услуге које нису штетне живот или здравље. 

Право на информисаност: потрошачу се обавезно  морају  саопштити сви подаци о својствима 

робе/услуге . 
Право на правну заштиту: потрошач може да захтева остваривање својих права и да добије 

накнаду за штету нанету од стране трговца. 
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120.  ОСМОМАРТОВСКА ПРИРЕДБА 
 
Поводом прославе 8.марта ученици подручне школе су припремили приредбу – драмски и 

музички део, и базар за све особе женског пола своје уже и шире породице. Приредби и 

базару је присуствовао и јачи пол породица ученика како би својим дамама купили пригодан 

поклон на базару. 
 

  
 

121. НАСТУП ЧЛАНОВА ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ У „ПАН ТЕАТРУ“ 
 

Чланови драмске радионице наше школе наступали су 11.03.2019.год. у позоришту „Пан 

Театар“ у Београду. Изведенe су најновије представе у припреми радионице – „О чему девојке 

причају“ и „Новогодишња магија“. Члановима радионице посебно се допало што су 

наступали на сцени позоришта. На крају наступа члановима радионице су уручене дипломе 

„Пан Театра“ за учешће у представама.  
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122.  КОНКУРС „РАДИОНИЦА БАСНОПИСАЦА“ 
 

Задужбина „Доситеј Обрадовић“ расписала је 12.03.2019.год. ликовни и литерарни 

конкурс „Радионица баснописаца“ за ученике 3. и 4.разреда основне школе Литерарни 

конкурс „Радионице баснописаца“ се ове године расписује по једанаести пут, а наши ученици 

сваке године учествују и освајају награде на овом конкурсу. 
 

123. „МАЛИ ПЈЕР“ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер” у 2019.год. на општинском нивоу 

одржано је 13.03.2019.год. у нашој школи. Организатор такмичења је организација Пријатељи 

деце Гроцка, а овлашћено лице је Ана Матејић, педагог наше школе. 
Награђени ученици наше школе: 
1.место: Ања Митрић 2/1 
2.место: Лара Митрић 2/1 
3.место: Војин Јанковић 4/2 
Жири су чинили: Милица Марковић, графичар, примењени уметник, и Милош Илић, сликар, 

примењени уметник. 
 

 
 

124. КОНКУРС „КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ“ 
 

Црвени крст је 20.03.2019.год. расписао ликовно-литерарни и филм-спот конкурс на тему 

„Крв живот значи“. Наши ученици одазвали су се у великом броју. 
 

125. ПОСЕТА ПОЗОРИШТУ „ПАН ТЕАТАР“ 
 

Ученици разредне наставе су у пратњи својих одељењских старешина 21.03.2019.год. 

посетили позориште „Пан Театар“ у Београду и том приликом гледали представу „Лазина 

рођенданска журка“.  
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126.  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. 
И ове школске године састанак је реализован 25.03.2019.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 

како би прво тестирање прошло што растерећеније 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, a по завршетку формалног дела састанка, директор 

школе Добрица Синђелић и педагог Ана Матејић повели су све родитеље у обилазак 

учионица, кабинета и осталих школских просторија.  
 

127.  „ПОРОДИЧНЕ МУДРОЛИЈЕ“ 
 

26.03.2019.год. ученици 4/4 одељења подручне школе извели су у свечаној сали за све 

ученике разредне наставе представу коју су сами режирали уз помоћ свог учитеља Драгана 

Кузмановића – „Породичне мудролије“. Представа на комичан начин осликава савремену 

српску породицу и догодовштине са децом школском узраста – расподелу права и обавеза у 

породици. 
 

   
 

128.  ПОСЕТА ДЕЦЕ МИГРАНАТА НАШОЈ ШКОЛИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА 
 

30.03.2019.год. нашу школу посетили су наставници и ученици мигранти у оквиру 

пројекта у који је укључена наша школа: „Подршка ЕУ Србији у управљању миграцијама – 
МАДАД 2“. Госте су дочекали директор школе и наставници укључени у пројекат.  



55 

 

Након свечаног дочека у свечаној сали школе кад је изведена музичко-драмска приредба 

обављено је упознавање школе, учионица и кабинета, одржане су едукативно-пријатељске 

радионице, а све са циљем развијања интелектуалних и културних вредности. 
 

129.  ПРИРЕДБА УЧЕНИКА ПРВОГ И ДРУГОГ РАЗРЕДА 
 
Ученици 1. и 2.разреда припремили су 30.03.2019.год. и реализовали приредбу за 

родитеље. Улазнице су симболично наплаћиване, а новац од улазница намењен је за уређење 

учионичког простора. Репертоар се састојао од рецитација, неколико краћих драмски комада, 

плесних тачака и нумера уз пратњу дечјих инструмената. Приредба је била веома посећена од 

стране родитеља. 
 

130.  ВАСКРШЊЕ РАДОСТИ 2019. 
 

Удружење Пријатељи деце општине Гроцка у оквиру програмских активности „Свет 

стваралаштва и културе деце и младих“ уз подршку ГО Гроцка и Града Београда - 
Секретаријата за спорт и омладину организовало је 05.04.2019.год интерактивну ликовну 

радионицу „Васкршње радости“ на Платоу ГО Гроцка. Ученици основних школа и 

предшколских установа украшавали су дрвена јаја, јаја од стиропора, и цртала и сликала на 

тему Васкрса. 
У сусрет Васкрсу и програму „ Васкршње радости“ Пријатељи деце општине Гроцка 

реализовали су ликовни конкурс . Ученицима  награђених ликовних радова уручене су 

дипломе. Изложени  су сви радови  ликовног конкурса „Васкршње радости“. 
 

   
 

131.  КВИЗ ,,МОСТ МАТЕМАТИКЕ 2019.”  

 
Полуфинале квиза ,,Мост математике 2019.” одржано је 06.04.2019.год. у нашој школи. 

Екипе ученика од првог до четвртог разреда основних школа први пут су осим игре Лавиринт, 

припремали и пројектни задатак. Тема задатка била је Сат.  
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Наша школа је ове године била домаћин овог математичког квиза. Такмичиле су се екипе 

од првог до четвртог разреда: ОШ ,,Вук Караџић” Стари Град, ОШ ,,Дуле Караклајић” 

Лазаревац и ОШ ,,Свети Сава” Врчин. Чланови жирија били су: Милибор Саковић - директор 

Прве економске школе у Београду и председник жирија, Вукашин Миловић – професор 

Факултета за примењену уметност, Београд и Татјана Станковић - ЕТШ ,,Никола Тесла” 

Панчево. Након математичке игре Лавиринт, екипе школа од првог до четвртог разреда 

презентовале су пројектни задатак на тему Сат. Након збрајања поена из првог и другог дела 

такмичења комисија је прочитала резултате. Наша школа је освојила 3.место. ученици који су 

се такмичили: Ивковић Лука 1/1, Теофиловић Ана 2/1, Петровић Илија 3/3, Лазаревић Данило 

4/2. 
Затим је одржано такмичење екипа од петог до осмог разреда. Учесници су били екипе 

ОШ ,,Вук Караџић” Стари Град, ОШ ,,Дуле Караклајић” Лазаревац, ОШ ,,Уједињене нације” 

Чукарица, ОШ ,,Иво Андрић” Раковица, ОШ ,,Краљ Александар” Пожаревац.  
Ток такмичења одвијао се у позитивном духу, размени искустава, мишљења и у лепом 

дружењу.  
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132.  КОНКУРС ЗА НАЗИВ ШКОЛСКОГ ГОДИШЊАКА 
 

Од ове школске године наша школа издаје још једну публикацију, пре свега посвећену 

ученицима 8.разреда – Годишњак. Тим поводом расписан је наградни конкурс за име 

Годишњака. 
Комисију за избор имена чиниле су: наставнице српског језика Сунчица Ђорђевић, Марија 

Старчевић и Слађана Вагић и учитељице Милена Јанковић и Љиљана Кнежевић.  
Комисија је одлуку о имену Годишњака донела 10.04.2019.год. а ученици са 

најзанимљивијом идејом били су награђени на свечаности поводом обележавања Дана школе.  
 

133.  ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 

Пробни завршни испит за наше матуранте одржан је 12.04.2019.год. из математике и 

13.04.2019.год. из српски језик и комбиновани тест. Све документацијске, огранизационе и 

техничке припреме су адекватно одрађене. Одређено је дежурство наставника, као и 

наставници који прегледају, унос података, давање ученицима повратне информације и 

организација редовне, а посебно припремне наставе у складу са резултатима тестирања. 
 

134.  КОНКУРС „НЕ ПРЉАЈ, НЕМАШ ИЗГОВОР“ 
 

Наша школа учествовала је на конкурсу СББ Фондације „Не прљај, немаш изговор“. Циљ 

конкурса је да се ученици ангажују у уређењу школског и дворишног простора, да својим 

односом и радом унапреде очување животне средине и да се школе представе својим 

ангажовањем у што бољем светлу.  
 

135.  ПОКЛОНИЧКО ПУТОВАЊЕ 
 

14.04.2019.год у оквиру традиционалног поклоничног путовања ученици су са 

наставником веронауке Душаном Петровићем и у пратњи  директора школе Добрице 

Синђелића посетили традиционалне српске знаменитости: Сремске Карловце, Карловачку 

богословију и Карловачку гимназију, манастире Фрушке Горе: Гргетег, Врдник и Крушедол. 
 

136.  НАСТАВA У ПРИРОДИ  НА ГУЧЕВУ 
 

У периоду од 14.04. до 24.04.2019.год. 120 ученика и 9 учитеља боравило је на Гучеву у 

хотелу ,,Видиковац”. Рекреативну наставу реализовала су следећа одељења: 
1/1 одељењски старешина Љиљана Кнежевић  
1/2 одељењски старешина Радица Костадиновић 
2/1 одељењски старешина Мирјана Јашић 
2/2одељењски старешина Јелена Козлина 
3/1 одељењски старешина Милан Сантрач 
4/1 одељењски старешина Вера Крантић 
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4/2 одељењски старешина Гордана Апостоловић  
4/3 одељењски старешина Драгана  Гајић 
4/4 одељењски старешина Драган Кузмановић  

Ученици су заједно са својим учитељима, у пратњи водича испред туристичке агенције 

,,Гучево травел” д.о.о. из Лознице, безбедно путовали удобним и комфорним аутобусима.  
Ученици су заједно са својим учитељима и рекреатором обилазили све знаменитости на 

Гучеву и ближој околини и о свакој слушали предавање. 
Поподне су поред наставе, ученици учествовали у разним квизовима знања, занимљиве 

географије, караокама... Увече је био програм у дискотеци маскенбал, нај фризура, музичке 

игре, додела диплома, присуство логорској ватри, итд.  Између осталог, реализоване су 

следеће активности: шетња  до ,,Љубавног дрвета“, спортске активности, целодневни излет: 

обилазак манастира Троноша и Вукове родне куће у Тршићу, преподневна шетња до Засеока, 
шетња „Пропланак“, излет до „Сунчане реке“, обилазак ,,Ботаничке баште“, „ Рајска долина“ 

и обилазак Бање Ковиљаче, шетња до врха Гучева - Црни врх. 
Ова рекреативна настава у потпуности је остварила претходно постављене циљеве и 

задатке, као што су: 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. 
 

  
 

137.  „ALWAYS – ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ“ 
 

19.04.2019.год. у свечаној сали наше школе одржано је предавање „Always – едукативни 

програм“ одобрен од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања за девојчице 

шестог разреда. Сврха програма је информисање девојчица о физичким и емоционалним 

променама током пубертета и едукација у погледу женске хигијене од стране стручних лица. 

Родитељи су потписом потврдили учешће своје деце на предавању. 
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138.  ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ГЛУМИ 
 

Општинско такмичење у глуми – Кратке драмске форме и Позоришне игре деце и младих, 

одржано је 23.04.2019.год. у свечаној сали наше школе. Такмичење је организовано у сарадњи 

школе и Пријатеља деце Гроцка, и представља део програма „Свет стваралаштва и културе 

деце и младих“. Нашу школу представили су чланови драмске радионице наше школе с 

представом „О чему девојке причају“, освојили 1.место и пласирали се на градско такмичење. 

Такође, Лена Николић, освојила је награду за најбољу женску улогу. Текст представе, 

сценарио и режију урадиле су глумица Тијана Јанковић и учитељица Бојана Теофиловић, које 

су уједно и драмски педагози.  
 

   
 

139.  САЈАМ ОБРАЗОВАЊА 
„ПРОНАЂИ ПУТ ДО ЖЕЉЕНЕ ШКОЛЕ“ 

 
Наша школа, као менторска школа на општини, по седми пут огранизовала је јединствени 

догађај на нашој општини – Сајам образовања. 
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Сајам је одржан 23.04.2019.год. у великој сали Градске општине Гроцка. Тим за 

професионалну оријентацију, на челу са директором школе Добрицом Синђелићем, а уз 

помоћ и подршку Градске општине Гроцка и Канцеларије за младе успео је да ове године на 

једном месту окупи 23 средње школе и гимназије, као и две издавачке куће, Вулкан и Бигз. 
Сајам је намењен ученицима 8.разреда, њиховим родитељима и наставницима, као и свим 

заинересованим посетиоцима. Циљ нам је да се млади што боље информишу на преласку из 

основне у средњу школу и да на основу тог искуства донесу што промишљенију и исправнију 

одлуку о избору школе и будућег занимања. Преко осам стотина ученика 8.разреда, свих 

основних школа са наше општине, посетило је сајам и имало јединствену прилику да на 

једном месту упознају начин рада 23 средње школе. 
 

140.  ДОДЕЛА ДИПЛОМА ОПШТИНСКОГ ЛИКОВНОГ КОНКУРСА 
„ВАСКРШЊЕ РАДОСТИ“ 

 

Додела диплома за награђене радове одржана је 24.04.2019.год. за категорију цртежа и 

Васкршњих јаја. Манифестација је реализована у организацији Пријатеља деце Гроцка, наше 

школе и општине Гроцка. Сви награђени радови имали су пласман на градску изложбу. 
Награђени радови наших ученика:  
Васкршња јаја: 
Урош Ивковић 1/2, Матеја Вагић 1/4, Андрија Апостоловић 2/1, Андреј Гајић 2/1, Нађа 

Чарапић 2/3, Андреј Пешић 3/3. 
Цртеж: 
Јоваана Живковић 1/4, Андреа Кељач 2/2. 

 

141. ЛИКОВНИ КОНКУРС „ЗАШТИТИМО ПТИЦЕ БЕОГРАДА“ 
 

Ликовни конкурс у оквиру Пријатеља деце Гроцка имао је за циљ да мотивише ученике за 

очување птица, њиховог станишта и боравка у близини људи. Ученици су цртали, сликали и 

израђивали кућице за птице. 
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Награђени радови који су имали пласман на градско такмичење: 
Цртеж 
Огњен Митић 2/1, Лара Митрић 2/1, Мина Маринковић 2/3, Анушка Гајачки 2/1, Ања Митрић 

2/1, Андреа Кељач 2/2. 
Андреа Кељач 3/2 је освојила 3.место на градском такмичењу. 
Кућице 
Андреа Кељач 2/2, Софија Бакаловић 2/3, Вук Брадарић 3/3, Петар Шавелић 4/1. 
Вук Брадарић 3/3 је освојио 1.место на градском такмичењу. 
 

142. МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ 
 

Ученици првог, другог и трећег разреда наше школе су 24.04.2019.год. учествовали на 

општинском спортском такмичењу Мала олимпијада. Такмичење је одржано у средњој школи 

у Гроцкој у организацији општине Гроцка и средње школе. Ученици су показали вештину и 

брзину у савладавању полигона спретности и свестраности. Ученици су ишли у пратњи 

директора школе Добрице Синђелића и учитељице Бојане Теофиловић. Наша школа је 

обезбедила превоз за ученике. 
Мушка екипа трећег разреда освојила је друго место. Мушка и женска екипа другог 

разреда освојила је треће место. Ученици су добили медаље и дипломе.  
 

   
 

143. ДАН ДЕВОЈЧИЦА 
 

Поводом обележавања Дана девојчица, а у оквиру пројекта Професионална оријентација, 

одлучили смо да посетимо компанију у нашем најближем окружењу. Школа је организовала 

посету робној кући „Икеа“ за ученике осмог разреда у пратњи  директора  школе Добрице 

Синђелић и члана Тима за професионалну оријентацију, Мирјане Јашић. Програм је 

замишљен као дан када ученице осмог разреда, а овог пута смо повели и дечаке, посећују 

истакнуте компаније или државне институције, што ће им помоћи да на непосредан начин 

стекну увид о могућностима, предностима и манама најразличитијих послова, као и 

изазовима и перспективама образовања и рада. 
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Током двочасовне посете ученици су упознати са свим процесима рада и активностима 

запослених од комуникације и дизајнирања ентеријера, продаје, Икеа фуда, одељења за 

културу, логистику до складиштења робе и монтаже намештаја. У разговору са женама 

задуженим за различите послове ученици су сазнали више о компанији, али и о изборима које 

су те жене правиле током свог школовања и каријере, као и о актуелним и интересантним  

пројектима на којима раде. 
 

  
 

144.  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 09.05.2019.год. на великој сцени  Центра за културу и образовање у Раковици. 

Учествовали смо с представом драмске радионице наше школе „О чему девојке причају“. 

Стручни жири: Светлана Сретеновић, дипломирана глумица и драмски педагог, и Борис 

Велков, драматург, препознали су наш квалитет, па тако ни награде нису изостале. Представа 

је освојила две награде – награду за музику и награду за најбољу женску улогу – Теодора 

Николић. 
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145. ЛИКОВНА РАДИОНИЦА „ ЖРНОВО И АВАЛА“ 

 
Ликовна радионица која се одржавала у нашој школи у сарадњи са Центром за културу 

Гроцка од 10.05. до 07.06.2019.год. окупила је бројне ученике од првог до четвртог разреда. 

Сваког четвртка и петка се рађала нова уметничка чаролија у ликовном кабинету. Радионицу 

је водила Невена Марковић, мастер примењени уметник, графичар, а координатори у школи 

биле су учитељице Мирјана Јашић и Јелена Козлина. 
Најмлађи полазници  су имали  прилику  да кроз креативан рад упознају историју и 

културу наше општине, као и знаменитости и богатства којима обилује. 
 

  
 

Теме које су обрађиване биле  су различите. Тема којом је започела радионица била је 

пејзаж Врчина, њиховог родног места   занимљивог по разиграном, валовитом рељефу и 

погледу на Авалу: место некадашњег средњовековног града Жрнова, данас са торњем као 

првим симболом наше модерне престонице. Портрет је рађен кроз лик Илије Гарашанина, а 

графички дизајн кроз осмишљавање грба Врчина. Највећу креативност су показали на тему 

винчанске културе. Керамика је израђивана и декорисана материјалима и мотивима из 

природе, пре свега из биљног и животињског света. 
 
146. ЛИКОВНИ КОНКУРС „MОЈЕ ОКРУЖЕЊЕ – УМЕТНОСТ И ЗАБАВА“  

 
Центар за културу Гроцка расписао је ликовни конкурс „Моје окружење“, којим се стара 

варош крај Дунава, богата културним наслеђем, укључује у обележавање 

манифестације „Дани европске баштине“, ове године у Србији у знаку теме „Уметност и 

забава“.  Циљ конкурса је подстицање деце и младих да упознају и истражују окружење у 

коме живе, и на креативан начин прикажу сопствено виђење његових вредности.  Наши 

ученици су узели учешће у конкурсу. 
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147. СПОРТСКИ ТУРНИР У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ДО УСПЕХА, ЗАЈЕДНО“ 
 

Пројекат „До успеха заједно“ настављен је и шк. 2018/19.год. у нашој школи. Као и 

прошле године, пројекат наставља да  промовише спорт и повезане едукативне активности 

које доприносе унапређивање свих аспеката здравог одрастања. У сарадњи са три 

министарства: Министарством здравља, Министарством омладине и спорта и Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја као и уз подршку амбасаде Израела  и ОЕБС- а  

ученицима петог разреда су омогућене спортске и едукативне активности у циљу оснаживања 

животних вештина и превенције ризичних понашања. Ове године у пројекту учествује шест 

школа : ОШ „Иво Андрић“  из Ниша, ОШ „Јован Поповић“  из Крагујеваца,  ОШ „Душан 

Радовић“  из Новог Сад а, ОШ „Вожд Карађорђе“ из Лесковца, ОШ „Братство“из Новог 

Пазара и наша школа  ОШ „Свети Сава“ из Врчина као представник Београда. 
Други  сусрет свих учесника пројекта организован је у Крагујевцу, у оквиру   фудбалског 

турнира „ До успеха заједно“ . Директор школе, Добрица Синђелић у разговору са званицама, 

истакао је да су оваква дешавања за децу од велике важности, пре свега за њихов правилан 

психофизчки развој, али и лакши прелазак  са разредне на предметну наставу. Координатор 

пројекта у школи је педагог Ана Матејић. 
Наша школа освојила је 1.место на турниру. 
 

   
 

148.  ПРЕДАВАЊА О РЕЦИКЛАЖИ 
 

Настављајући мисију за очување наше планете, у сарадњи са фирмом „Еко Гроцка“ и у 

оквиру пројекта „Изабери боју и рециклирај“ од 14. до 22.05.2019.год. реализована су 

предавања на тему „Изабери боју и рециклирај“ за све ученике школе. 
Професор биологије, Драган Спасић, у ОШ „Илија Гарашанин“, Гроцка и ОШ „ Иво Лола 

Рибар, Бегаљица је ученицима говорио о значају екологије, количини отпада, еколошкој 
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катастрофи, рециклажи, значају рециклаже, и култури и навици одлагања отпада у канте и 

контејнере са посебном бојом за одлагање одређене врсте отпада.  
 

  

149.  ПОСЕТА БИОСКОПУ „АКАДЕМИЈА 28“ 
 
 Годишњим планом рада школе предвиђен је одлазак ученика у биоскоп. Стручно веће за 

разредну наставу, уз сагласност Савета родитеља, донело је одлуку да се приступи 

реализацији. Ученици су 14.05.2019.год. у биоскопу „Академија 28“ гледали филм ,,Мисија 

Катманду – авантуре Нели и Сајмона”. 
 

150.   „СВЕТ ИЗ МОЈЕ МАШТЕ“ 
 

15.05.2019.год. одржано је такмичење у цртању „Свет из моје маште“. Такмичење је имало 

за циљ да се одаберу најлепши радови ради учешћа на истоименом конкурсу који је расписао 

Институт Junus Emre.  
 

151.  „ЂАК У САОБРАЋАЈУ“ 
 

16.05.2019.год. у нашој школи одржано је предавање под називом „Ђак у саобраћају“, на 

коме су ученици присуствовали и учествовали на предавањима о саобраћају и вожњи на 

саобраћајном полигону. Ученици су били у улози возача и у улози пешака. Возили су 

картинг, поштовали саобраћајне прописе и сигнализацију. Овај саобраћајни полигон је 

организовало Министарство саобраћаја. 
 

152.  САВИНИ ДАНИ 2019.  У  ОШ „СВЕТИ САВА“ ВРЧИН 
 
Савини дани 2019. реализовани су у ОШ „Свети Сава“ Врчин у периоду од 17. до 20. маја 

2019. године. 
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Петак, 17.05.2019. – одржана је приредба у којој су учествовали ученици наше школе који су 

чланови: КУД-а „Стеван Штрбац“ Врчин, балетске школе „АБ-денс“ и плесне школе 

„Врачар“.  
Субота, 18.05.2109. – у оквиру манифестације Савини дани 2019. и у знак сећања на 

учитељицу Јасмину Крантић, наша школа расписала је ликовно-литерарни конкурс „Нисмо 

више тако мали“ за ученике од првог до четвртог разреда, и конкурс „Растем, не ометај“ за 

ученике од петог до осмог разреда. На свечаној приредби додељене су награде ученицима 

који су постигли најбоље резултате.  
Недеља, 19.05.2019. – свечана приредба за ученике, наставнике и госте поводом Дана школе. 
Понедељак 20.05.2019. – одржан је Спортски дан и радионице у оквиру Савиних дана 2019.  
 

153.  САВИНИ ДАНИ 2019. – ПЕТАК 17.05.2019. 
 

Петак, 17.05.2019. – одржана је приредба у којој су учествовали ученици наше школе који 

су чланови: КУД-а „Стеван Штрбац“ Врчин, балетске школе „АБ-денс“ и плесне школе 

„Врачар“. Водитељи програма били су ученици 1/2 одељења: Сара Јанковић, Лана 

Гвозденовић и Урош Ивковић. На почетку програма присутне је поздравио директор школе, 

Добрица Синђелић и свечано отворио Савине дане 2019. Приредба је садржала фолклорни 

део: „Игре из Топлице“, „Игре из околине Лесковца“,  „Влашке игре из околине Зајечара“, 

балетски део: „Шпањолке“, и „Nothing to say“, и плесни део: „Салса“. 
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Након завршеног програма посећена је изложба ликовних радова ученика 1. до 8. разреда. 

Такође, организован је базар на ком су ученици излагали своје рукотворине. Приредба и базар 

били су изузетно посећени од стране родитеља. 
 

   
 

Програм припремили: проф. разредне наставе Радица Костадиновић и проф. разредне  

наставе Милена Јанковић. Сарадници: руководиоци фолклорног ансамбла: Радосав 

Стојановић, Радојица Кузмановић, Дејан Милисављевић Звечанац; балетски кореограф Ивана 

Лазић; руководилац школе латиноамеричког плеса Гордана Гордић. 
 

154.  САВИНИ ДАНИ 2019. – СУБОТА 18.05.2019. 
 
Субота, 18.05.2109. – у оквиру манифестације Савини дани и у знак сећања на учитељицу 

Јасмину Крантић, наша школа расписала је међународни ликовно-литерарни конкурс „Нисмо 

више тако мали“ за ученике од првог до четвртог разреда, и конкурс „Растем, не ометај“ за 

ученике од петог до осмог разреда. На свечаној приредби додељене су награде ученицима 

који су постигли најбоље резултате. Награде је уручио песник Мирослав Кокошар, који је 

говорио своје стихове о Светом Сави. 
Свечана приредба отворена је Химном школе и композицијом „Небо је тако ведро“, након 

чега је директор школе Добрица Синђелић пожелео добродошлицу присутнима и одржао 

говор о Савином значају за српски род. Публика је у наставку програма уживала у одломку из 

„Евгенија Оњегина“ А. С. Пушкина. Стихове је казивала ученица осмог разреда Маша Вукас 

у музичкој пратњи професорке музичке културе Иве Ивовић. Сценски наступ пропраћен је и 

балетском тачком ученице Наталије Ивковић. У наставку програма хор наше школе извео је 

нумере „Хајде, Јано“ и „Јовано, Јованке“, после којих су додељене награде учесницима 

конкурса. За изузетно залагање и постигнућа похваљена је и професорка српског језика и 

књижевности из Основне школе „Васа Чарапић“, Бели Поток, Снежана Стојановић, чији су 

ученици освојили највише награда. 
Песму посвећену учитељици Јаци рецитовала је ученица Ива Милићевић. Прочитан је и 

текст који су ученици написали о својој учитељици. 
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Свечана приредба завршена је композицијом „Београде, мој бели лабуде“ и представом 

„Сумњиво лице“ Б. Нушића коју су ученици драмске секције премијерно извели. 
Награде на ликовном конкурсу у категорији од првог до четвртог разреда освојили су: 
1.место – Јована Јерковић 4/2 
2.место – Лука Тијанић 4/2 
Награде на ликовном конкурсу у категорији од петог до осмог разреда освојили су: 
1.место - Биљана Стевановић 6/2 
2.место – Марина Маринковић 6/1 
3.место – Леонора Станковић 5/2 и Тамара Теофиловић 5/2 
Награде на литерарном конкурсу у категорији од првог до четвртог разреда освојили су: 
1.место – Андреа Андрејевић 4/1 и Лука Тијанић 4/2 
2.место – Андреа Кељач 2/2, Катарина Новаковић 4/2, Стефан Вагић 4/3 
3.место – Теодор Лазаревић 4/2 и Петар Вагић 1/1 
Похваљени су следећи ученици: 
Димитрије Спасов 1/1 
Анђелија Бајић 4/3 
Александар Јовановић 4/2 
Ана Теофиловић 2/1 
Христина Младеновић 2/1 
Похваљена на литерарном конкурсу у категорији од петог до осмог разреда: 
Јована Ђорђевић 5/1 

У реализацији програма учествовали су: Ива Ивовић, професор музичке културе, Слађана 

Вагић, професор српског језика и књижевности, Драгана Гајић, професор разредне наставе, 

Милена Јанковић, професор разредне наставе, хор Основне школе „Свети Сава“, чланови 

драмске секције од петог до осмог разреда. 
 

  
 

Такође, 18.05.2019. године, у оквиру пројекта ,,Подршка ЕУ Србији у управљању 

миграцијама МАДАД 2“ коју пружамо деци мигрантима у прихватном центру у Крњачи, 

група деце од 7 до 15 година посетила је нашу школу и заједно са ученицима наше школе 

реализована је ревија спорта – полигон спретности.  
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Формиране су четири мешовите екипе по осам чланова.  
Након давања упутства ученицима о начину савладавања препрека на полигону и 

обављених свих потребних техничких припрема ученици су почели своје дружење.  
Формирањем мешовитих екипа коју су чинили ученици наше школе и деца из прихватног 

центра желели смо да наставимо да превазилазимо културолошке разлике и прихватимо 

искуства других култура.  
Схватају значај различитости и развијају виши степен толеранције. Након спортских игара 

и предаха (пауза предвиђена за послужење) деца из прихватног центра и наши ученици 

присуствовали су приредби коју су чланови драмске групе наше школе припремили поводом 

манифестација које реализујемо у оквиру прославе Дана школе. 
 

 
 
Као и сваки и овај пут безбедност ученика била је приоритет приликом организације сусрета. 
За пријатан боравак деце миграната биле су задужене: професорке разредне наставе Љиљана 

Кнежевић и Мирјана Јашић, проф. историје Данијела Апостоловић, проф. физике Златана 
Ђорђевић и проф. математике Сања Соколов. 

 
155.  САВИНИ ДАНИ – ДАН ШКОЛЕ, НЕДЕЉА 19.05.2019. 

 
Недеља, 19.05.2019. – прослава Дана школе. Савине мошти из Трнова у Србију у 

манастир Милешеву  пренео је његов братанац, краљ Владислав.   
Пренос моштију Светог Саве  један је од празника Српске Православне Цркве, и један од 

празника посвећен Светом Сави. Српска Православна Црква овај празник слави 19. маја, тако 

да и ми тада свечано обележавамо Дан школе. 
Наша школа је школа са традицијом. Храм знања, културе, уметности, спорта. Мото наше 

школе је реч, дело, љубав. Ове године обележавамо 192 године постојања школства у Врчину. 

Трудимо се да будемо достојни  Савиног имена и дела,  и да сваке године у свему будемо 

бољи него претходне године. Велика нам је част, али, и још већа обавеза  да  наша школа носи 

најзначајније  име српске просвете -  име Светог Саве. 
 

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
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Приредбу су свечано отворили хор наше школе и хор ученика 3/2 одељења. Извели су 

Химну школе и нумеру „Небо је тако ведро“. У наставку програма приказан је филм о нашој 

школи. Присутнима се затим обратио директор школе, Добрица Синђелић, упутио речи 

добродошлице свим присутнима – ученицима, наставницима, представницима локалне 

самоуправе, Школског одбора, Савета родитеља, државних установа и компанија, и 

приватних компанија, драгим гостима – ученицима и наставницима из ОШ „Свети Сава“ из 

Зворника, Република Српска, и делегацији из ОШ „Тоне Чуфар“, из Марибора, Словенија.  
Ове године посебно  захваљујемо: госпођи  Живадинки Аврамовић, председници  Градске 

општине Гроцка. Госпоћи Шпели Дрственшек, директорки Основне школе „Тоне Чуфар“ из 

Марибора, Словенија. Господину Радомиру Петровићу, директору Основне школе „Свети 

Сава“  из Зворника, Република Српска. Компанији „Еко Гроцка“. Господину Драгану 

Филимоновићу, директору компаније „Еко Степ Пелет“. Овом приликом директор школе 

изразио је захвалност и секретару школе Илинки Маринковић и учитељици Вери Крантић, 

колегиицама које одлазе у пензију. 
 

  
 

У наставку програма приказан је драмски комад „Сазнај знање“ у извођењу чланова 

драмске радионице наше школе. Свечана прослава је завршена нумерама „Живот у равници“ 

и „Београде, мој бели лабуде“ у извођењу хора ОШ „Свети Сава“ Врчин. 
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Програм прирпемиле: проф. музичке културе Ива Ивовић и проф. разредне наставе Бојана 

Теофиловић. Сарадници: глумица Тијана Јанковић, библиотекарка Анђела Кордић. 
 

156.  САВИНИ ДАНИ 2019 – ПОНЕДЕЉАК 20.05.2019. 
 

Понедељак 20.05.2019. – одржан је Спортски дан у оквиру Савиних дана 2019. Ученице 

четвртог разреда наше школе и ученице ОШ ,,Свети Сава“ из Зворника, Република Српска, 

такмичиле су се у игри „Између две ватре“, док су се дечаци шестог и седмог разреда 

такмичили у малом фудбалу. Пошто су турнири били пријатељског карактера, победници су 

били сви. Екипе су биле мешовите. Током такмичења сви ученици су показивали велику 

жељу за игром, изузетно су се међусобно бодрили и навијали. Након спортских активности, 

педагог школе је за ученике обе школе одржала едукативну радионицу  „Пријатељство нас 

спаја“. 
 

   
 

У реализацији учествовали: наставници Одељењског већа 4. разреда, проф. физичког 

васпитања Александра Бојанић, проф. разреде наставе Милан Сантрач и педагог Ана Матејић.  
 

  
 

Ученици, директор и наставници из ОШ „Свети Сава“ Зворник, Република Српска, били 

су наши гости 19. и 20.05.2019. године. Узели су учешће и у реализацији прославе „Савиних 

дана“ у нашој школи.  
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Не постоји посебан предмет којим се јача патриотизам и оваква дружења су најбољи 

начин да се упознамо, зближимо и ојачамо везе са Србима из Зворника. Сарадња школа 

започета је потписивањем Протокола о сарадњи 2016. године а прерасла је у искрено 

пријатељство између наставника и ученика двеју школа. 
Делегација из ОШ „Тоне Чуфар“ из Марибора, Словенија, била је у посети нашој школи у 

периоду од 18. до 20.05.2019. У наредном периоду настављамо сарадњу са обе школе у складу 

са раније потписаним Протоколима о међународној сарадњи. 
 

157.  ПРЕДАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ 
 

У сарадњи наше школе и комуналне полиције за ученике је 21.05.2019. године у свечаној 

сали наше школе одржано предавање. Градска управа града Београда, Секретаријат за 

послове комуналне полиције, реализовали су предавање за ученике и тако им представили 

комплетан рад комуналне полиције (опрема комуналних полицајаца, надлежност, реаговање у 

различитим ситуацијама, итд.). Оваква предавања наша школа у сарадњи са полицијом већ 

дуго практикује ради развијања исправних грађанских ставова код ученика.  
 

   
 

158.  „ДАНИ ПОДАВАЛСКИХ СЕЛА“ 
 

Ученици наше школе, полазници драмске радионице, учествовали су 25.05.2019. године с 

представом „Сазнај знање“ на манифестацији „Дани подавалских села“ коју организују Авала 

инфо, ЈП „Србијашуме“ и хотел „Авала“. Наступ је одржан на тераси хотела „Авала“. На 

манифестацији су се представила домаћинства, школе, уметници и културно-уметничка 

друштва из села која окружују Авалу.  
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159.  „ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ“ 
 

Градско такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту“ одржано је 28.05.2019.год. на Опленцу. 
Петочлана екипа  наше школе коју су чинили: Данило Лазаревић , Катарина Новаковић , 

Анастасија Пешић, Тијана Трајковић и Магдалена  Радић, ученици 4.разреда, после  освојеног 

1.места  на општинском такмичењу, пласирали су  се на градско такмичење, и освојили 

4.место. Учитељице Гордана Апостоловић  и Драгана  Гајић су припремале и водиле ученике 

на такмичење. 
 

  
 

160.  АКЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА 
 

Ученици 3.разреда наше школе учествовали су 28. и 29.05.2019.год. у хуманитарној акцији  

прикупљања добровољних новчаних прилога у оквиру Црвеног крста Гроцка. Ученици наше 

школе сваке године учествују у овој акцији, а мештани Врчина јој се радо одазову. 
 

161.  „КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ“ 
 

Конкурс у организацији Црвеног крста Гроцка, на ком ученици ликовне секције радо 

учествују, организован је у току маја месеца. Послат је велики број радова. 
 

162.  КОНКУРС „МОЈ ЉУБИМАЦ“ 
 

Ликовни и фото конкурс ,,Мој љубимац“ расписао је у мају месецу 2019.год. Дечји 

културни центар Београд. Велики број ученика већ низ година за редом се одазове овом 

конкурсу. Ученик Иван Рајић 3/3 је освојио награду на овом конкурсу. 
 

163.  „ИГРАМО ЗА ЊИХОВ ОСМЕХ“ 
 

04.06.2019.год. одржана је у свечаној сали наше школе хуманитарна приредба ради 

прикупљања средстава за породицу Крантић из Врчина којој је изгорела кућа у пожару. 

Програм су припремиле колегинице Ива Ивовић, наставница музичке културе и Слађана 
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Вагић, наставница српског језика и књижевности, а садржао је музички и драмски део. Сав 

прикупљен дониран је породици  Крантић.  
 

164.   РЕВИЈА ПОБЕДНИКА 
 

Свечана Ревија победника, тј. представљање најуспешнијих дечјих остварења у школској 

години, у оквиру Пријатеља деце Гроцка, одржана је 07.06.2019.год. у свечаној сали наше 

школе. Представили су се сви ученици општине Гроцка који су током школске године 

освојили награде на ликовним и литерарним конкурсима и такмичењима у области ликовног 

и литерарног стваралаштва, музичког и драмског исказа. 
 

   
 

165.  НАГРАДНИ ИЗЛЕТ ЗА УЧЕНИКЕ СА НАЈБОЉИМ ПОСТИГНУЋИМА НА 

ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2018/19. 
 

Традиционално, на крају сваке школске године, наша школа организује излет којим 

награђује своје најуспешније ученике. То су ученици који су током школске 2018/19.год. 

остварили значајне резултате на такмичењима и конкурсима из свих области наставе, 

уметности и спорта. Наградни излет за ученике од првог до осмог разреда реализован је у  

суботу, 08.06.2019.год. 
Ученици су ишли у пратњи директора школе Добрице Синђелић, секретара Илинке 

Маринковић, учитељице Јелене Козлина и чланова техничког особља Светлане 

Милосављевић, Мирјане и Драгана Соколовић. 
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Ученици су обишли: 
Манастир Крушедол, у коме почивају многе значајне личности наше историје као што су 

патријарх Арсеније III Чарнојевић, патријарх Арсеније IV Јовановић Шакабента, кнегиња 

Љубица Обреновић, краљ Милан Обреновић и други. 
Сремске Карловце, град који обилује културно-историјским знаменитостима од којих су 

најпознатије Богословија, Саборна црква, Карловачка гимназија и чесма „Четири лава“. 
Иришки венац, споменик „Слобода“који је симбол НОБ-а Војводине, као и ТВ торањ на 

Иришком венцу где смо имали освежење. 
Манастир Ново Хопово у чијој се цркви чувају мошти Теодора Тирона (IV век). 
У сваком од наведених објеката и знаменитости одржано је стручно предавање о 

специфичностима посећеног места. 
 

166.  СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ДАН 
 
Наша школа је у спортско-рекреативном центру „Пионирски град“ 12.06.2019. 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. Боравак у дискотеци и 

биоскопу чинио је друштвено-забавни део програма.  
 

167.   НАГРАДЕ ЗА НАЈУСПЕШНИЈА ГЛУМАЧКА ОСТВАРЕЊА 
 

Свечана додела награда Пријатеља деце Београда за шк. 2018/19.год. за најуспешнија 

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

глуми и рецитовању одржана је 13.06.2019. год. у Скупштини града Београда у свечаној сали 

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

школе за освојене награде за музику и најбољу женску улогу, Теодори Николић, на градском 

такмичењу у глуми. 
 

168.  МАТУРСКО ВЕЧЕ 
 

Матурско вече за наше матуранте одржано је 21.06.2019.год.  у свечаној сали наше школе. 
Већ традиционално, матуранти су продефиловали центром Врчина, а затим су овековечили 

овај тренутак заједничком генерацијском фотографијом. Уз плес и добру забаву вече је брзо 

пролазило. Наравно, ученици, представници одељења и ђак генерације, Зорица Крантић, 

порукама непролазне захвалности обратили су се својим учитељима и наставницима.  
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169.  СВЕЧАНА ДОДЕЛА  ДИПЛОМА, ПОХВАЛНИЦА И СВЕДОЧАНСТАВА  
УЧЕНИЦИМА 8.РАЗРЕДА 

 
У петак 28. јуна 2019.год. ученици 8.разреда генерације рођене 2004. и 2005. године 

свечаном доделом диплома, похвалница и сведочанстава завршили су своје осмогодишње 

школовање. 
Све присутне ученике и родитеље, пригодним говором  поздравио је директор школе 

Добрица Синђелић,  а у свечаном програму наступили су хор наше школе, под руководством 

наставнице музичке културе Иве Ивовић и чланови драмско рецитаторске секције: Биљана 

Стевановић, ученица 6/2 разреда и Вељко Јеремић, ученик 8/3 разреда, под менторством 

наставнице српског језика Слађане Вагић. Координатор свечаности је библиотекарка Снежана 

Теофиловић. 
Као и сваке године и ове године посебно смо поносни на ученике који су током свог 

школовања имали одличан успех и постигли запажене резултате. Награде и похвалнице 

уручили  су директор школе Добрица Синђелић, дародавац Јелена Вулета и одељењске 

старешине Марина Митрић 8/1, Марија Старчевић 8/2  и  Јелена Вукчевић 8/3. 
Најбоља међу најбољима и Ђак  генерације је Зорица Крантић ученица 8/1 разреда. 
Осим изузетних постигнућа у учењу остварујемо и сјајне спортске резултате, а наша 

најсвестранија спортисткиња  је овогодишња спортисткиња генерације  Хелена Стевановић. 
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Ученици са 5,00 просеком и носиоци Вукове дипломе у  8/1  су: 
Зорица Крантић, Хелена Стевановић, Хелена Стошић, Ћирило Ђорђевић, Милица 

Митровић, Ђорђе М. Петровић и Тамара Чича. 
Ученици са 5,00 просеком и носиоци Вукове дипломе у  8/2 су: 
Андрија Узелац  и  Марија Маринковић и ученице са 5,00 просеком су Ива Вујић, Марија 

Јашић и Јована Јеремић. 
Ученици са 5,00 просеком и носиоци Вукове дипломе у  8/3 су: 
Елена Грујић и Јана Стаменковић. 
Са великим успехом одржавали смо и многобројне приредбе и манифестације, светосавске 

прославе и приредбе поводом обележавања Дана школе и у томе су нам свих ових година 

марљиво помагали Вељко Јеремић, Михаило Старчевић и Маша Вукас, ученици 8/3 разреда. 
 

170.  МЕЂУОДЕЉЕЊСКА РАЗМЕНА УЏБЕНИКА 
 

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

смо и ове године реализовали Међуодељењску размену уџбеника. Уз обавезно присуство 

једног од родитеља или пунолетног члана породице, ученици  су имали могућност међусобне 

размене или продаје уџбеника у суботу 29.06.2019.год. Координатори ове активности биле су 

наставница историје Данијела Апостоловић и школска библиотекарка Снежана Теофиловић.  
Такође, захваљујемо ученицима који су своје уџбенике поклонили својим млађим другарима. 
 

171.  „КРЕНИ КОЛО“ 
 

Већ традиционално, и ове школске године, Међународни фестивал фолклора „Крени 

коло“ одржан је 04, 05. и 06. јула 2019.год. у дворишту наше школе, а изложбени етно 

експонати гостију и учесника из иностранства били су постављени у просторијама школе. На 

манифестацији су учествовали и ученици наше школе, полазници КУД-а „Стеван Штрбац“ из 

Врчина. Директору школе, Добрици Синђелићу, председница општине, Живадинка 

Аврамовић, уручила је Захвалницу за учешће и укљученост школе у организацију и 

реализацију Фестивала. 
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172.  ШАХОВСКИ ТУРНИР 
 
14.07.2019.год. у нашој школи одржан је, већ традиционално,  шаховски турнир на нивоу 

општине Гроцка. У нашој школи боравио је велики број учесника и општинских званичника. 

Наша школа увек радо учествује у свим активностима и манифестацијама насеља и општине, 

и увек пружа помоћ у организацији и реализацији свих дешавања. 
 

173.  ДЕЧЈИ  ЛЕТЊИ  КАМП 
 

Наша школа је у сарадњи са спортско-рекреативним центром ,,Пионирски град” 
организовала за ученике Дечји летњи камп, од 15. до 19.07.2019.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. 
 

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 
  

НАСТАВНА ТАКМИЧЕЊА 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
 

174.  ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ 
 
Одржано је 20.03.2019.год. у нашој школи. 
Светозар Митровић 7/3 – 2.место, песма „Плава гробница“, Милутин Бојић. 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 

175.  ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Такмичење је одржано у ОШ „Иво Лола Рибар“ у Бегаљици. 
Хелена Стошић 8/1 – 3.место и пласман на градско такмичење  
 
МАТЕМАТИКА 
 

176.  ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
 
Општинско такмичење из математике одржано је 02.03.2019.год. у ОШ „Мића Стојковић“, 

Умчари 
Данило Лазаревић 4/3 – 3.место и пласман на градско такмичење 
Петровић Илија  3/3 – 2.место 
Јовановић Павле 3/2 – 3.место 
Тамара Теофиловић 5/1 – 3.место  
Зорица Крантић 8/1 – 3.место 
 

177.  МАТЕМАТИЧКО  ТАКМИЧЕЊЕ  ,,МИСЛИША  2019.” 
 

Математичко такмичење ,,Мислиша 2019.” одржано је 14.03.2019.год. у просторијама 

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

математичко такмичење ,,Мислиша”, а у нашој школи организује се већ дванаести пут.  
1. Ивковић Лука 1/1 – трећа награда 
2. Спасов Димитрије 1/1 – трећа награда 
3. Анђелковић Алекса 1/1 – трећа награда 
Ученици који су похваљени на такмичењу ,,Мислиша 2019.” су: 
Аџић Филип 1/1  
Јовановић Павле 3/2   
Мишковић Анђелија  3/2   
Петровић Илија 3/3  
Цветановић Виктор 3/3 
Величковић Алекса 4/1  
Пешић Анастасија 4/2 
Лазаревић Данило 4/3 
Ђорђевић Јована 5/2 
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ИСТОРИЈА 
 

178.  ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 
Такмичење је одржано 09.03.2019.год. у нашој школи. 
Владимир Крантић 5/3 – 3.место и пласман на градско такмичење 
Андреј Николић 6/2 – 1.место и пласман на градско такмичење 
Огњен Декић 6/2 – 2.место и пласман на градско такмичење 
Миодраг Дамњановић 6/3 – 3.место и пласман на градско такмичење 
Страхиња Вујић 7/1 – 3.место и пласман на градско такмичење 
Милош Харангозо 8/1 – 1.место и пласман на градско такмичење 
Зорица Крантић 8/1 – 2.место и пласман на градско такмичење 

 
179.  ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 
Градско такмичење из историје одржано је 07.04.2019.год. у ОШ „Милена Павловић Барили“ 

у Вишњичкој бањи. 
Андреј Николић 6/2 – 2.место  
Огњен Декић 6/2 – 3.место  
Зорица Крантић 8/1 – 2.место и пласман на државно такмичење 
 
ФИЗИКА 
 

180.  ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 
Одржано је 23.02.2019.год. у ОШ „Алекса Шантић“ у Калуђерици. 
Биљана Стевановић 6/2 – 2.место и пласман на градско такмичење 
Андреј Николић 6/2 – 3.место и пласман на градско такмичење 
Димитрије Јерковић 6/2 – 3.место и пласман на градско такмичење 
Огњен Декић 6/2 – 3.место и пласман на градско такмичење 
Андрија Узелац 8/2 – 3.место и пласман на градско такмичење 

 
181.  ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 
Одржано је 16.03.2019.год. у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи. 
 Биљана Стевановић 6/2 – 3.место 
Андреј Николић – похвала. 
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ХЕМИЈА 
 

182.  ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 
Општинско такмичење одржано је 03.03.2019.год. у ОШ „Илија Гарашанин”у Гроцкoj. 

Никола Вагић 7/1 – 1.место и пласман на градско такмичење 
Милица Јеремић 7/1 – 2.место и пласман на градско такмичење 
  

183.  ГРАДСКО (ОКРУЖНО) ТАКМИЧЕЊЕ 
 
Окружно такмичење одржано је 30.03.2019.год. у ОШ „Јелена Ћетковић” у Београду. 
Милица Јермић 7/1 – 2.место 
Никола Вагић 7/1 – 3.место 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 

184.  ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 
Одржано је 16.03.2019.год. у ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој. 
Бродомоделарство – Емилија Маринковић 6/3 – 3.место и пласман на градско такмичење 
Аутомоделарство – Елена Грујић 8/3 – 1.место и пласман на градско такмичење 

 
ГЕОГРАФИЈА 
 

185.  ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 
Одржано је у ОШ ,,Никола Тесла“ у Винчи  10.03.2019.год. 
Милош Харингозо  8/1 – 3.место         
Марија Маринковић  8/2 – 3.место 
 
ШАХ  
 

186.   ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ 
 
Општинско такмичење у шаху одржано је 10.03.2019.год. у нашој школи. 
Митрић Лара 2/1 - 3.место и пласман на градско такмичење 
 Дамњановић Емилија 4/4 – 2.место и пласман на градско такмичење 
Савић Вукашин 4/4 – 3.место и пласман на градско такмичење 
Елена Грујић 8/2 – 1.место и пласман на градско такмичење   
У екипном такмичењу 1. место освојила је екипа Гроцке. 
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СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 
 

187.  ОДБОЈКА 
  
Општинско такмичење је одржано у ОШ „Алекса Шантић“ у Калуђерици. 
Дечаци 5. и 6.разреда – 3.место                                                                                                                                                                                                     
Дечаци 7. и 8.разреда – 3.место                                                                                                                                                                              
Девојчице 7. и 8.разреда – 2.место 
 

188.  КОШАРКА 
 
Општинско такмичење одржано је у ОШ „Милоје Васић“ у Калуђерици. 
Девојчице 5. и 6.разреда – 4.место                                                                                                                              
Дечаци 5. и 6.разреда – 3.место                                                                                                                                                                                                                             
Дечаци 7. и 8.разреда – 3.место  
 

189.  ФУДБАЛ 
 
Општинско такмичење одржано је у ОШ „Илија Гарашанин“ у Гроцкој. 
Дечаци 5. и 6.разреда – 2.место  
Дечаци 7. и 8.разреда – 2.место  
 

190.  РУКОМЕТ 
 
Општинско такмичење одржано је у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи. 
Девојчице 5. и 6.разреда – 3.место ни пласман на градско такмичење  
Девојчице 7.  и 8.разреда – 2.место и пласман на граддско такмичење 
Дечаци 5. и 6.разреда – 2.место                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Дечаци 7. и 8.разреда – 3.место и пласман на градско такмичење  
 

191.  АТЛЕТИКА 
 
Општинско такмичење је одржано у ОШ „Мића Стојковић“ у Умчарима. 
Чича Ива 5/1 – скок у даљ – 1.место и пласман на градско такмичење 
 

192.  ОПШТИНСКИ КРОС 
 
Мајски крос је реализован на стадиону „Дунавац“ у Гроцкој. 
Алекса Косановић 7/2 – 1.место      
Милош Милошевић 5/1 – 3.место 
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НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 2018/19. 
 

 

 

 
 

СПОРТИСТКИЊА ГЕНЕРАЦИЈЕ 2018/19. 
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ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2018/19. 
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