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ЛЕТОПИС 

ОШ  „Свети Сава“, Врчин 

школска 2019/20.год. 

 

Издавач: 

Основна школа „Свети Сава“, Врчин 

29. новембра 15, 11224 Врчин 

тел: +381 11 8053467, 8055527, 8055285 

факс: +381 11 8056 016    

 www.os-svetisava.edu.rs 

e-mail: os-svsava@mts.rs 

 

 

 

 

 

 

 

За издавача: 

Добрица Синђелић, директор школе 

 

 

 

Уредник: 

Бојана Теофиловић, професор разредне наставе 

 

 

 

 

 

 

Захваљујем се  свим ученицима и наставницима 

на ангажовању при реализацији ове публикације. 

Директор школе 

Добрица Синђелић 
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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 припремају и 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 
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Летопис 
 

Од школске 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 сто педесет, углавном 

ваннаставних активности у школској 2019/20.год. говори да школа живи један квалитетан живот, 

пун различитих дешавања. 
 

Директор школе 

Добрица Синђелић 

 

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 193 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 
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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 са 

кошевима. Сваке године школски врт се улепшава. 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 новим завесама и намештајем. Такође, има излаз 

на терасу која је опремљена баштенским намештајем и оплемењена цвећем. Школа сада 

располаже квадратуром од 3240 м2. 

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 првог до осмог 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 и уграђен видео надзор. Ове школске године извршена је комплетна 

реконструкција фасаде. Нa већем делу двoриштa асфалтирано је рукoметнo игрaлиште и 

игрaлиште за мaли фудбaл. Урађен је плато испред школе. 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, 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. У јулу 2020.год. почела је реконструкција, тј. замена крова на школи, као и 

реконструкција фасаде, водоводних и електроинсталација. 

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. Школска библиотека се налази у адекватном простору. Редовно се допуњује 

фонд књига и улажу напори у развијање читалачке писмености.

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. Одељењске 

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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Можемо слободно да констатујемо да је наша школа једна од најуређенијих 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, остварена је сарадња са ОШ „Свети Сава“ из Зворника у 

Републици Српској. Ове школске године остварили смо и међународну сарадњу са 

наставницима и ученицима из Норвешке у оквиру манифестације „Радост Европе“. 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 школској 2019/20. 
 

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. „Живи здраво, храни се здраво“ 

6. „Превенција насиља и злостављања путем информационо-комуникационих 

технологија“ 

7. „2000 дигиталних учионица“ 

8. „Изабери боју и рециклирај“ 

9. „Изградња бежичних локалних рачунарских мрежа у школама Републике Србије“ 

10. „Селфи“ (дигиталне компетенције у оквиру Европске комисије) 

11. „Школа без насиља“ 

12. „Основи безбедности деце“ 

13. „Електронски дневник – ес Дневник“, МПНТР 

14. „Промоција и развој женског спорта у  Србији“ 

15. „Мост математике 2020.“ 

16. „Квалитетно образовање за све“ 

17. „Унапређење рада школских спортских секција и такмичења ученика ОШ „Свети 

Сава“ на школским, општинским, градским и републичким  такмичењима“ 

18. „Набавка конструкторских елемената за наставу технике и технологије“ 

19. „Замена постојећих лампи у централној школи лед лампама“ 

20. „Реконструкција електро-енергетских инсталација“ 

21. „Реконструкција фасаде зграде школе Доње Мале“ 

22. „Изградња ограде око матичне школе“ 

 

1. Пројекат „До успеха, заједно“ 

 

Пројекат „До успеха, заједно“, кроз који ученици петог разреда слободно време испуњавају 

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

тог дана била центар међународног дешавања. 
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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. 

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. Други сусрет свих учесника пројекта организован је у Крагујевцу. 

Ученици петог 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 су држали часове физичког васпитања у фискултурној сали наше школе. И ове 

школске године,  спортски дух ученика наше школе настављен је да се негује кроз разне 

манифестације спортског карактера као што су турнири, полигони спретности и др.  

Координатор пројекта за школу је педагог Ана Матејић. 

 

2. Пројекат „Подршка Европске Уније Србији у управљању миграцијама – 

Мадад 2“ 

 

Наша школа реализује 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 
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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.  

 

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, који ове школске године није организован због пандемије Ковида 19 и ванредног 

стања у Републици Србији. 

 

4. Пројекат Еrazmus – „Имплементација ИКТ алата и иновативних наставних 

метода у школи“ у оквиру програма  

Фондације Тempus 

 

Пројекат Еразмус реализован је и школске 2019/20.год. на нивоу школе кроз унапређење 

употребе ИКТ алата од стране наставника и ученика. Компетенције наставника се унапређују у 

настави, а школа континуирано ради на прибављању ИКТ опреме, чиме се обезбеђује примена 

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 области спорта. Део КА1 (кључна активност 1) 

обухвата пројекте који се односе на мобилност у области образовања младих.  

 

5. Пројекат „Живи здраво, храни се здраво“ 

 

Пројекат се у нашој школи реализује од школске 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. Пројекат води психолог школе Мирјана Терзић. У 

оквиру пројекта школа је конкурисала и за средства у оквиру фондова ви ви фи идеас (VIVIFY 

IDEAS LTD Нови Сад) за бесповратна средства за финансирање пројеката који директно 

доприносе унапређењу здравља деце. 
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6. Пројекат „Превенција насиља и злостављања путем информационо-

комуникационих технологија“ 

 

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

обуке и уследио је низ активности како би се наставници и ученици упознали са опасностима 

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.  

 

7. Пројекат „2000 дигиталних учионица“ 

 

Министарство просвете је расписало конкурс за обуку 2000 наставника како би унапредило 

наставу првог и петог разреда и техничке компетенције предавача увођењем електронских 

уџбеника и опремањем школа дигиталним образовним материјалима. Међу учесницима обуке се 

нашла и наша школа коју је представљала колегиница Ивана Михајловић, која је  имала прилику 

да се упозна са перформансама опреме, карактеристикама дигиталног уџбеника и е-учионице. 

Такође, упознала се и са радом у безбедном окружењу на интернету, састављањем тестова и 

слањем дигиталних материјала ученицима, наставом у облаку, различитим облицима 

електронских система учења и безбедним видовима комуникације са ученицима путем 

интернета.  

Сви полазници су добили опрему за учионицу која се састоји од лаптопа , пројектора и сталка 

за лаптоп и пројектор,  а колегиница дужност била је да обучи бар једног колегу из матичне 

школе и тако афирмише дигитализацију у настави. Овим пројектом унапређују се компетенције 

наставника и квалитет наставе.  

Колеге и даље похађају семинаре који унапређују дигиталне компетенције („Дигитална 

учионица“, „Употреба QR кодова у настави“), користе електронске уџбенике  и учествују на 

конкурсима за „Дигитални час“. 

 

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.  
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9. 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 тридесет три 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 школски објекат. 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. 

 

10.  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 индивидиуализованих 

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. 

 

11.  Пројекат „Школа без насиља“ 

 

Пројекат је у нашој школи успешно реализован и школске 2019/20.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.  
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12.  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 

реализован је током целе школске 2019/20.год. 

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. 

 

13.  Пројекат „Електронски дневник – ес Дневник“ 

 

 Од школске 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.  

Током школске 2019/20.год. успешно се наставило са реализацијом пројекта. 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 – оцене и изостанке. Увођењем 

ванредног стања у Републици Србији у марту месецу 2020.год. због пандемије Ковида 19, и 

обавезним формативним оцењивањем ученика свих разреда, ес Дневник је увео нову 

функционалност за родитеље – омогућио је да родитељи ученика на профилу свог детета виде и 

активности, тј. формативне оцене. 

 

14.  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. 
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15.  Пројекат „Мост математике 2020.“ 

 

Наша школа је требало да буде домаћин регионалног такмичења математичког квиза „Мост 

математике“ са темом Мозаик. Реализоване пројектне активности обухватиле су ученике 

разредне и предметне наставе. Регионално такмичење није реализовано због ванредног стања, 

али ми свакако настављамо са реализацијом делова пројекта који доприносе усавршавању 

наставе математике у нашој школи. 

 

16.  Пројекат „Квалитетно образовање за све“ 

 

Пројекат „Квалитетно образовање за све“ (Quality Education for All – Quality ED Serbia) је 

пројекат који заједнички финансирају Европска Унија и Савет Европе, а у оквиру Програма 

Европске Уније и Савета Европе под називом „Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey – 

2. фаза“. Програм реализује Одељење за образовање Савета Европе у сарадњи са Канцеларијом 

Савета Европе у Београду и Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС. 

Нови пројекат има за циљ да промовише квалитетно образовање пружањем подршке 

школама, њиховој локалној заједници и њиховим напорима у погледу борбе за уклањање 

предрасуда и дискриминаторних приступа ка осетљивим групама, као и превенцији насиља у 

школама. Пројекат ће користити Оквир компетенција за демократску културу Савета Европе за 

систематску подршку на два нивоа – школском, укључујући локалне заједнице, као и на нивоу 

образовних политика. 

Пројекат траје 36 месеци, а реализује се у сарадњи са Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја кроз активности које обухватају ширу групу релевантних учесника, 

укључујући и Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета 

образовања и васпитања, Универзитет у Београду, истраживачке институте, изабране школе, 

локалне заједнице, медије, невладине организације, стручњаке, академске као и међународне 

организације/донаторе у Србији. 

Школе које учествују у пројекту треба да промовишу концепт демократске културе у школи 

кроз наставне  и ваннаставне садржаје, обуку запослених, успостављање праксе и активности 

којима се кроз пружање нових знања, вештина и разумевања, развијају ставови и понашања 

ученика како би могли да бране своја демократска права и преузму одговорност. 

 

17.  Пројекат „Унапређење рада школских спортских секција и спортских 

такмичења ученика ОШ „Свети Сава“ на школским, општинским, 

градским и републичким  такмичењима“ 

 

Циљ пројекта је превасходно  унапређење рада постојећих и оснивање нових спортских 

секција, набавка и стављање у функцију  недостајуће спортске опреме и реквизита. 
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У школи функционишу секције за следеће спортске дисциплине: кошарка, мали фудбал, одбојка, 

рукомет. Спортске секције су организоване у сарадњи са  спортским клубовима који егзистирају 

на територији наше школе и уз несебичну помоћ афирмисаних спортских стручњака  који су 

ангажовани  у тим клубовима. Посебан акценат стављен је на оснивање секције Мала школа 

спорта чијим радом смо хтели да анимирамо и у спортске активности укључимо и ученике 

разредне наставе. Круна рада секције  је била организовање Спортског дана – ревијалног 

спортског такмичења за ученике од првог до четвртог разреда. 
 

18.  Међународна сарадња са Норвешком 
 

Наша школа била је домаћин деци из Норвешке на 50. јубиларном Међународном сусрету 

деце Европе – „Радост Европе“, од 02. до 06.10.2019.год. Оснивач и покровитељ „Радости 

Европе“ је Градска управа града Београда, а извршни продуцент је Дечји културни центар 

Београд. Ове године град Београд угостио је децу из двадесет земаља Европе и специјалне госте – 

децу из Кине. 

Наши гости из Норвешке чланови су дечјег циркуса из Тротхејма. Њих десеторо било је 

смештено у седам породица својих вршњака. Наша школа, на челу са директором школе 

Добрицом Синђелићем, као и породице домаћини, потрудили су се да својим гостима учине 

боравак у нашој земљи пријатним. Деца су, ван званичних активности које је организовао Дечји 

културни центар Београд, обишла нашу општину, посетила огледно добро пољопривредног 

факултета „Радмиловац“, присуствовала пријему код председнице Градске општине Гроцка, 

обишла „Ранчићеву кућу“, најстарију кућу – музеј на нашој општини, посетила Авалски торањ, 

упознала културно – историјске знаменитости Београда, упознала нашу школу и наступала пред 

својим вршњацима. Посебно смо задовољни приредбом добродошлице коју су наши ученици 

припремили за своје вршњаке, уз позоришну представу на енглеском језику и хор који је певао на 

норвешком језику. 

Потрудили смо се да нашим гостима припремимо и адекватне поклоне који ће их сећати на 

нашу земљу, Београд и Врчин. Надамо се да ће пријатељства која су овом приликом 

успостављена, бити настављена и у будућности. Координатор пројекта у школи је Данијела 

Апостоловић, наставница историје. 
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19.  Екстерно вредновање наше школе 

 

На основу Правилника о вредновању квалитета рада установа („Службени гласник РС“, бр.10 

од 15.2.2019.год.) Тим за спољашње вредновање Школске управе  Београд у саставу: господин 

Милан Јоксимовић, госпођа Љерка Ђорђевић, госпођа мр Весна Муратовић Дробац и госпођа др 

Драгана Петровић Косановић извршио је спољашње вредновање Основне школе „Свети Сава“, 

Врчин у периоду од 29.11. до 03.12.2019.год. Током спољашњег вредновања оцењен је квалитет 

свих области дефинисаних Правилником о стандардима квалитета рада установа („Службени 

гласник РС – Просветни гласник“, бр.14/2018.год.) 

Спољашње вредновање школе извршено је на основу: 

1) Анализе евиденције и документације (Годишњи план рада за школску 2019/20.год, 

Школски програм, Извештај о раду Школе за школску 2018/19.год, Извештај о раду директора за 

школску 2018/19.год, Развојни план Школе, дневници образовно-васпитног рада, дневници 

осталих облика образовно-васпитног рада, запажања директора, педагога и психолога о 

посећеним часовима, извештаји о резултатима завршног испита на крају основног образовања и 

васпитања школске 2017/18.год. и 2018/19.год, записници просветних инспектора, записници 

Школског одбора, Савета родитеља, стручних већа и тимова, планова рада наставника, писаних 

припрема наставника и документације о ученицима који се образују уз додатну подршку). 

2) Непосредног праћења наставе и других облика образовно-васпитног рада (посећени су 

часови у предметној и разредној настави, часови природних и друштвених наука, страних језика, 

вештина и изборних предмета). Посећени су часови додатног рада и допунске наставе. 

3) Разговора са директором, стручним сарадницима, наставницима и родитељима. Ученици и 

родитељи, који су учествовали у разговору, изабрани су методом случајног узорка. 

Општи квалитет рада школе утврђен је проценом остварености свих прописаних стандарда 

квалитета рада установе и оцењен је највишом оценом – оценом 4 (четири). 

Просветни саветници обишли су часове следећих наставника: Данијеле Апостоловић, Златане 

Ђорђевић, Сунчице Ђорђевић, Слађане Д. Вагић, Неде Јанићијевић, Јелене Вукчевић, Миле 

Ђачић, Марије Старчевић, Горице Милошевић, Драгане Митрић, Милене Петровић, Љиљане 

Кнежевић, Радице Костадиновић, Јелене Козлине, Јелене Швабић, Слађане Вагић, Бојане 

Теофиловић и Милана Сантрача. 
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Вредновање квалитета рада установе извршено је на основу стандарда  и показатеља 

квалитета рада установе. У установи се вреднују остварени циљеви, исходи и стандарди 

постигнућа, Националног оквира образовања и васпитања, плана и програма наставе и учења, 

школског развојног плана, као и укљученост родитеља у различите облике образовно васпитног 

рада.  

Тим за спољашње вредновање припремио је  извештај и доставио га установи средином 

јануара 2020.год. Директор школе, Добрица Синђелић јавно је известио све запослене о 

резултатима спољашњег вредновања рада школе. Обавештени су и ученици, родитељи, месна, 

локална и општинска надлежност. Као и стручна тела и органи у школи. 

Оцена је резултат изузетног  рада и залагања свих ученика, родитеља,, свих запослених, а све 

под руководством и највећем залагању директора школе Добрице Синђелића, који је нашим 

ученицима омогућио једну савремену и модерну школу у којој се стално унапређује рад 

наставника и ученика. У даљем раду наставићемо да подижемо квалитет наставе и учења и 

постигнућа ученика. 
 

20.  Настава на даљину – похвала министра Младена Шарчевића 
 

Захваљујући несебичном залагању и изузетном труду и раду свих наставника у сарадњи са 

стручном службом и директором школе у организацији и спровођењу наставе на даљину, наша 

школа је добила  похвалу министра просвете, науке и технолошког развоја Младена Шарчевића. 

Будући да је дана 15.03.2020.год. проглашено ванредно стање на целој територији Републике 

Србије због пандемија вируса Ковид 19, настава се од 16.03.2020.год. одвијала на даљину, 

коришћењем Microsoft Teams – Office 365 образовне платформе, праћењем ТВ часова на РТС-у, 

(повременим коришћењем вибер група и одељењских мејлова). 

Сви чланови Стручног већа разменили су искуства одвијања наставе на даљину. Пратећи 

упутства директора школе, Добрице Синђелића, а све по препоруци Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, и следећи упутства која су благовремено и успешно спроведена, 

настава се одвијала без потешкоћа. После само неколико дана од проглашена ванредног стања и 

обуставе наставе у школама, тачније, после прве семице – када су сви наставници путем 

одељењског мејла и вибер група слали и примали информације од својих ученика и њихових 

родитеља, цео тим наше школе завршио је онлајн обуку за коришћење образовне платформе 

Microsoft Teams – Office 365 и приступило се одвијању наставе на даљину коришћењем поменуте 

образовне платформе. Семинар је трајао осам дана, од петка 20.03.2020.год. до понедељка 

30.03.2020.год. у два термина од 11.00 - 12.30 и од 19.00 - 20.30 часова. Сви наставници наше 

школе су успешно завршили обуку. 

Начин реализације за ученике који нису имали материјално техничких могућности за 

реализацију наставе на дањину био је путем разговора и објашњења преко фиксног и мобилног 

телефона, СМС порука и остављања материјала у школи сваког  радног дана у периоду од 07:00 

до 08:00 часова, који су ученици могли преузети до 14:00 часова тог дана.  
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Захваљујући овако обухватној и темељној организацији рада, пружању максимума у 

образовном процесу, наставна година је успешно приведена крају, а ученици стекли потребна 

знања. 

О организацији и резултатима извођења наставе на даљину упознат је и министар просвете, 

Младен Шарчевић, који је школи упутио писмо похвале.  
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Остале активности 
 

21.  Летња радионица „Еколошки печат“ 
 

Током летњег распуста, 23. и 24.08.2019.год. у нашој школи одржана је радионица „Еколошки 

печат“. Полазници су били ученици од првог до осмог разреда. Отиском фолије преко канапа 

ученици су правили необичне облике и шаре. Ово је још један од начина који наша школа пружа 

ученицима за креативно провођење слободног времена. Радионица је организована у сарадњи са 

Пријатељима деце Гроцка, а водиле су је учитељице Мирјана Јашић и Бојана Теофиловић. Након 

одржане радионице организована је изложба насталих радова. 

   
 

22.  Свечани пријем ученика првог разреда у школску 2019/20.год. 
 

Свечани пријем ученика првог разреда одржан је 02.09.2019.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 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 за учење и развој које наша школа пружа ученицима. 

Пријем је увеличан драмским комадом у припреми ученика који похађају драмско-рецитаторску 

секцију. 
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23.  Свечани пријем ученика петог разреда у школску 2019/20.год. 
 

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

наставу. Приредба је одржана у препуној свечаној сали школе 02.09.2019.год. Присутне ученике 

и њихове родитеље поздравио је директор школе Добрица Синђелић. Петаке су свечано 

испратиле њихове учитељице Вера Крантић, Гордана Апостоловић, Драгана Гајић и учитељ 

Драган Кузмановић. Одељењске старешине су: Сања Соколов, Снежа Шкипина, Јелена Вукчевић 

и Слађана Вагић. Пријем је увеличан драмским комадом у припреми ученика који похађају 

драмско-рецитаторску секцију. 
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24.  Настава кинеског језика у нашој школи 
 

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

здравственој 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 директора школе и  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. Полазници су ученици од првог 

до осмог разреда. 

 

 
 

25.  Два нова школска тима 

 

Ради унапређења наставе и рада школе појачан је рад Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва, и Тима за обезбеђивање квалитета и развоја установе. 

Међупредметно повезивање и развој квалитета наставе имају за циљ бољи развој и напредак 

ученика. 

 

26.  Промоција драмске радионице „Пан Театра“ из Београда 

 

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

и успешно траје преко једне деценије. На почетку нове школске године врши се упис нових 

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

Поред старих, уписани су нови чланови и вредно се ради на развоју глумачких вештина 

наших ученика и припремају се нове представе. 
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27.  Нови пулт за дежурне ученике 

 

Од школске 2019/20.год. дежурни ученици имају нови пулт и нове столице, чиме је обогаћен 

и значајно улепшан и ентеријер улаза у школску зграду. План дежурства учитељи и наставници 

израђују у сарадњи са Ученичким парламентом, а дежурни ученици своје задатке и задужења 

обављају савесно и одговорно.   

 

  

 

28.  Екологија и рециклажа 
 

Активности пројекта „Изабери боју и рециклирај“ који се реализује у нашој школи имају за 

циљ 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. У плаве канте убацују се пластика и лименке, у жуте - папир и 

картон, у црвене - биолошки отпад и храна, док се у зелене канте убацује сав остали комунални 

отпад. Наши ученици свакодневно правилно разврставају отпад и тиме доприносе очувању свог 

окружења и природе. 

 

29.  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. 

 

30.  Клуб ученика 
 

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

ради и 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 целу школску годину. 
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31.  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 свих врста. 
 

32.  Спортска недеља 
 

Спортска недеља одржана је у септембру 2019.год. Организована су међуодељењска 

такмичења ученика од првог до осмог разреда. У фискултурној сали и на спортском терену 

школе одмерио 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. 
 

33. Хуманитарна акција 
 

Од 14. до 21.09.2019.год. наши ученици су учествовали у хуманитарној акцији Црвеног крста 

Гроцке у прикупљању новчаних средстава, прехрамбених и хигијенских артикала за 

најугроженије становнике наше општине. 
 

34.  Литерарни конкурс „Шта мени дрво значи“ 
 

27.09.2019.год. у оквиру пројекта „Засади дрво“ који је покренула „Аdria Media Group“ и „Dm 

drogerie mark“ расписан је конкурс за најлепши састав на тему „Шта мени дрво значи“. Велики 

број ученика, а посебно чланова еколошке секције, учествовао је на конкурсу. 
 

35.  Дани Пољопривредног факултета 
 

У септембру месецу наши ученици предметне наставе су учествовали на манифестацији Дани 

Пољопривредног факултета у оквиру Професионалне оријентације која се реализује у нашој 

школи. Школа је овим путем успела ученицима да омогући увид у пољопривредна занимања. 
 

36.  Школа балета у нашој школи 
 

Школа балета постоји у нашој школи од школске 2017/18.год. а у септембру 2019.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. 
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37. Промоција школе кошарке 

 

Кошаркашки клуб из Врчина је током септембра 2019.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. 

 

38.  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. 

 

39.  Ликовни конкурс поводом Дечје недеље 

 

30.09.2019.год. ученици наше школе учествовали су на ликовном конкурсу Дечје недеље „Да 

право свако – дете ужива лако“. Одабрани су и награђени најбољи радови. Лара Митрић и 

Христина Младеновић, ученице 3/1 одељења су награђене за најбоље ликовне радове који су 

награђени на општинском нивоу и узели учешће на градском такмичењу. 

 

40.  Музичка радионица 

 

Mузичка радионица ОМШ „Невена Поповић“ одржана је 01.10.2019.год. у свечаној сали наше 

школе. У оваквим радионицама је драгоцен педагошки потез у мотивисању ученика и стицању 

искуства у уметничкој продукцији. Ученици су слушали музику, препознавали музичке 

инструменте, стварали музику и цртежима дочаравали музичке доживљаје.  

 

41.  Приредба за ученике из Норвешке 

 

02.10.2019.год. пригодном свечаношћу дочекали смо госте из Норвешке, ученике и 

наставнике менторе који су учествовали у  овогодишњем програму „Радост Европе”. 

Гости из Норвешке допутовали су у Београд у среду, 02.10. и срели се са нашим ученицима на 

Тргу Републике. Одатле су заједно учествовали на Карневалу и свечаном отварању 

манифестације на Калемегдану. Затим су кренули ка школи, где је организована приредба, 

заједнички ручак и дружење. Након тога, деца гости отишла су у породице својих домаћина.  

Свечани програм дочека отворио је, и присутнима се обратио директор наше школе Добрица 

Синђелић, пожелевши топлу добродошлицу и пријатан боравак у Србији гостима из Норвешке. У 

наставку програма чули смо нумеру на норвешком језику у извођењу хора и оркестра ученика од 

петог до осмог разреда, а под руководством наставнице музичке културе Миле Ђачић. Чланови 
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драмско-рецитаторске секције којом руководе наставнице разредне наставе Бојана Теофиловић и 

Милена Јанковић, извели су представу на енглеском језику, а хол школе и изложбене паное 

красиле су поруке пријатељства и ликовни радови чланова ликовне секције наставнице ликовне 

културе Марине Митрић. Програм је на српском и енглеском језику водила ученица 7/3 одељења 

наше школе Милица Милојковић.  

   
 

   
 

42.  Ученици из Норвешке у обиласку општине Гроцка 
 

03.10.2019.год. наша школа је за госте из Норвешке – ученике и наставнике организовала 

посету општинии Гроцка, Авалском торњу, пољопривредном огледном добру „Радмиловац“, 

Ранчићевој кући. Присуствовали су пријему код председнице општине Гроцка. Том приликом 

добили су пригодне поклоне. У вечерњим сатима наступали су на концерту „Сусрети 

пријатељаства“ у ДКЦ. 
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43. Наступ ученика из Норвешке за наше ученике 
 

04.10.2019.год. ученици из Норвешке наступали су за ученике наше школе. У фискултурној 

сали наше школе извели су тачке из програма који су припремили и за наступ на манифестацији 

„Радост Европе“ – разне акробатске тачке без и са справама и реквизитима. 
 

44.  Креативна радионица са ученицима из Норвешке 
 

Након наступа одржана је заједничка креативна радионица наших и ученика из Норвешке. 

Радионица пријатељства, креативно заједничко провођење времена, допринели су учвршћивању 

веза и другарства. Ученици су урадили паное пријатељства које су потом поклонили једни 

другима. 
 

45.  Дрво пријатељства 
  

Истог дана у школском врту посађено је Дрво пријатељства деце Норвешке и Србије. 

 
 

46.  Дрво другарства 
 

После сађења Дрвета пријатељства у школском дворишту, у Парку Ушће, посађено је још 

једно, Дрво другарства. Овом приликом госпођа Јане Марит Кнутруд, заменица амбасадора 

Норвешке у Београду, поклонила је нашој школи књиге за библиотеку и пригодне поклоне. 
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47. Шетња Београдом 
 

Истог дана, 04.10.2019.год. поподне и вече гости из Норвешке и домаћини провели су на Ади 

Циганлији у спортском друшењу и упознавању Београда. На Ади Циганлији је организован 

спортско-рекреативни дан. Вече је било у организацији породица домаћина које су, по жељи 

гостију, организовале шетњу и упознавање Београда.  
 

48.  „Радост Европе“ 
 

05.10.2019.год. одржан је наступ у центру „Сава“ у оквиру манифестације. Наступу су 

присуствовали и представници школе и деца из породица у којима су били смештени гости из 

Норвешке. Пружали су им подршку у препуној Великој дворани центра „Сава“. 

Надамо се да ће се стечена пријатељства даље неговати и развијати а сусрети овакве врсте 

наставити и у будућности. Дружење са децом различитих култура, обичаја и језика обогаћују и 

нашу децу и чине их грађанима целог света. 
 

49.  Предавање за ученике – Црвени крст Гроцка 

 

04.10.2019.год. за ученике наше школе Црвени крст Гроцка одржао је три предавања: 

Безбедност деце у саобраћају, Болести прљавих руку, Дифузија. Предавања доприносе сталном 

раду на унапређењу здравствених и хигијенских навика наших ученика. 
 

50.  Дечја недеља у нашој школи 
 

Од 07. до 13.10.2019.год. одржана је Дечја недеља у нашој школи под слоганом „Да право 

свако – дете ужива лако“. Дечју недељу већ дуги низ година наша школа организује у сарадњи са 

Пријатељима деце Гроцка. 

Понедељак 07.10. 

- прикупљање хигијенских артикала и школског прибора 

- изложба ликовних радова – „Да право свако – дете ужива лако“ 

Уторак 08.10. 

- једнодневни излет за ученике првог и другог разреда 

- спортска такмичења за ученике трећег и четвртог разреда 

Среда 09.10. 

- једнодневни излет за ученике трећег и  четвртог разреда 

- спортска такмичења за ученике првог и другог разреда 
Четвртак 10.10. 

- „Мој први школски цртеж“ 

- дрво генерације – први разред 

- креативна радионица 

Петак 11.10.  

- „Чудесни свет науке“ 
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51. Хуманитарна акција 

 

У оквиру Дечје недеље одржана је хуманитарна акција чији је основни циљ да се обезбеде 

разни видови помоћи за најугроженије категорије становништва. Циљ акције био је развијање 

интерперсоналних односа међу децом, неговање емпатије,  групна солидарност, хуманост и 

међусобно разумевање. 

 

52. Ликовна изложба 

 

Приликом отварања Дечје недеље одржана је изложба ликовних радова пристиглих на 

конкурс „Да право свако – дете ужива лако“. Ученици су се у великој мери одазвали конкурсу и 

изложбени холови школе били су препуни дечјих цртежа и слика на тему дечјих права. 

 

53. Једнодневна екскурзија ученика првог и другог разреда 

 

Једнодневна екскурзија за ученике првог и другог разреда реализована је 08.10.2019.год. 

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

Орашац  –Врчин. Ученици су посетили: Цркву Светог Ђорђа на Опленцу, задужбину краља 

Петра I Карађорђевића, кућу краља Петра I Карађорђевића, Карађорђев град, Цркву Свете 

Богородице, Буковичку бању. 

 

   
 

54.  Спортска такмичења 

 

Спортска такмичења као вид развоја спортских навика представљају неизоставни део 

школског живота, па су тако укључена и у активности Дечје недеље. Мноштво елементарних, 

полигонских и штафетних игара обогатиле су дечји боравак у школи. 
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55.  Једнодневна екскурзија ученика трећег и четвртог разреда 

 

Једнодневна екскурзија реализована је 09.10.2019.год. Путни правац био је: Врчин – Текериш 

– Манастир Троноша – Тршић – Врчин. 

Ученици су посетили и обишли: споменик јунацима из боја на Мишару, споменик који је 

подигнут у част Војводи Степи Степановићу и јунацима из велике Церске битке 1914.год. као и 

Спомен костурницу која је саграђена 1928.год, а 1989.год. претворена у музеј. Затим, манастир 

Троношу, Музеј Вуковог раног школовања који се налази непосредно поред манастира, чесму 

девет Југовића, и на послетку, Тршић и Вукову родну кућу. 

  
 

56.  „Мој први школски цртеж“ 
 

Прво ликовно стваралаштво наших најмлађих ученика у оквиру редовних и часова ликовне 

секције реализовано је током септембра и октобра 2019.год. у одељењима првог разреда. 

Ученици су испољавали своју креативност и панои су заблистали најшаренијим и најлепшим 

цртежима. Тема је била слободна, па се тако могло видети мноштво различитих цртежа – дечја 

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

Био је ово одличан увод најмлађих ученика у активности Дечје недеље које их очекују сваке 

године. 
 

57.  Дрво генерације 
 

10.10.2019.год. у дворишту школе посађено је Дрво генерације ученика првог разреда. 

Ученици су дрво украсили порукама другарства и очувања животне средине. Договорили су се да 

када дрво мало порасте, на њему направе кућицу за птице.  
 

58.  Креативна радионица 
 

10.10.2019.год. педагог школе, Ана Матејић,  одржала је креативну радионицу са ученицима 

разредне наставе о правима детета под слоганом „Да право свако – дете ужива лако“. Ученици су 

кроз креативност и интеракцију упознали основна дечја права.  
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59.  „Чудесни свет науке“ 

 

11.10.2019.год. ученици предметне наставе извели су у свечаној сали наше школе огледе и 

екперименте из физике, хемије и билогије за ученике трећег и четвртог разреда. Чудесни огледи 

и експерименти – ерупције вулкана, бојење ваздуха, итд. ученицима су били изузетно занимљиви 

и утицали на развијање интересовања за природне науке. У извођењу огледа и експеримената 

ученицима су помагале: наставница физике Златана Ђорђевић, биологије Јелена Вукчевић, и 

наставница хемије Неда Јанићијевић. 

 

 
 

60.  Једнодневна екскурзија ученика петог разреда 

 

Једнодневна екскурзија за ученике петог разреда реализована је 10.10.2019.год. Релација на 

којој је реализована екскурзија: Врчин – Свилајнац  – Деспотовац – манастир Манасија – 

Ресавска пећина – водопад Лисине – Врчин. 

Ученици су у Свилајнцу посетили Природњачки музеј, музеј који представља спој науке, 

образовања и забаве. У Деспотовцу су посетили Парк макета са поставком средњовековних 

српских манастира и моравских кућа. Следеће одредиште био је Манастир Манасија, задужбина 

деспота Стефана Лазаревића. Међу зеленим брдима живописне ресавске клисуре, опасан 

величанственим одбрамбеним кулама средњевековне тврђаве, налази се манастир чије утврђење 

спада у врхунска остварења српске архитектуре, а фреске у ред највећих домета српског 

сликарства средњег века. Уласком у само срце овог фасцинатног средњевековног утврђења 

долази се до Цркве посвећене Светој Тројици. Следећа станица путовања била је Ресавска 

пећина. Она спада у нашу најстарију уређену пећину. Водопад Лисине – Велики Бук у подножју 

планине Бељанице, био је последње одредиште ученика петог разреда на овој екскурзији.  
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61.  Дводневна екскурзија ученика седмог разреда 

 

Дводневна екскурзија ученика седмог разреда реализована је 11. и 12.10.2019.год. Путни 

правац: Врчин – Смедерево – Сребрно језеро – Голубац – Лепенски Вир – Кладово – ХЕ Ђердап 

– Неготин – Зајечар – Гамзиград – Гамзиградска бања – Параћин – Врчин. Ученици су посетили:  

у Смедереву чувену тврђаву, друге српске средњовековне престонице на обали Дунава, коју је 

деспот Ђурађ Бранковић подигао на почетку своје владавине; Сребрно језеро; Голубац и 

обилазак средњовековне тврђаве; Лепенски Вир – један од највећих и најзначајнијих мезолитских 

и неолитских археолошких налазишта, које датира из старијег каменог доба; Кладово; ХЕ 

Ђердап: посета ХЕ Ђердап I и Ђердап II и упознавање ученика са Националним парком Ђердап;  

Неготин: обилазак Неготина и његових културно-историјских знаменитости, родне куће Стевана 

Мокрањца и куће хајдук Вељка Петровића; Зајечар; Гамзиград: посета археолошком локалитету 

„Гамзиград“, и обилазак царске палате из римског доба Феликс Ромулијане; Гамзиградска бања: 

обилазак Гамзиградске бање, и обилазак Параћина. 
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62.  Матурска екскурзија 
 

Екскурзија ученика осмог разреда реализована је 12. и 13.10.2019.год. Путни правац: Врчин – 

Чачак – Овчарско-кабларска клисура – Сирогојно – Кремна – Тара – манастир Рача - Перућац – 

Мокра Гора – Шарган – Врчин. Ученици су прво посетили Овчарско-кабларску клисуру која је 

позната и као „Српска Света Гора“ и Манастир Благовештење, у којем се 1848.год. замонашио 

српски Патријарх Павле, а затим наставили пут ка Златибору.  

  
 

После посете музеју Старо село у Сирогојну, ученици су обишли и кућу пророка Тарабића у 

Кремни.  Други дан, након доручка, ученици су посетили Манастир Рачу, задужбину краља 

Драгутина, а потом отишли до ХЕ Перућац, језера и најкраће реке у Србији – Врела 365 дана. 

Након упознавања са Бајином Баштом, уживали су у вожњи возићем „Ћиром“, туристичком 

атракцијом Шарганске осмице. Матурска екскурзија завршена је посетом етно селу Дрвенград на 

Мећавнику. 
 

63.  Хуманитарна акција 
 

14.10.2019.год. ученици четвртог разреда сакупљали су добровољне новчане прилоге од 

становника Врчина у акцији коју је организовао Црвени крст општине Гроцка и наша школа. 

Прикупљена средства употребљена су у хуманитарне сврхе. 
 

64.  Реконструкција фасаде подручне школе  
 

Пројекат „Реконструкција фасаде зграде школе Доње Мале“ за циљ има обнову и 

реконструкцију фасаде подручне школе у Доњој Мали. 
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Школа је имала пројекат о реконструкцији фасаде школе Доња Мала, који је финансирао 

Секретаријат за енергетску ефикасност и радови су се изводили под њиховим покровитељством. 

Средином октобра, тачније 14.10.2019.год. почели су грађевински радови на школи и трајали су 

до краја новембра. Све је квалитетно урађено и школа је тиме добила потпуно нов изглед, али, 

што је најбитније, и апсолутни комфор. 

 

65.  Дан здраве хране 

 

16.10.2019.год. у школи је обележен Дан здраве хране пригодним предавањима и практичним 

одабиром здравих намирница. Посебну пажњу здравој храни поклонило је одељење 2/1 које је са 

својом учитељицом, Љиљаном Кнежевић, у оквиру пројектне наставе посетило пијацу и на 

очигледним примерима се упознало са значајем поврћа и воћа у исхрани – како у свежем облику, 

тако и начином припреме зимнице коју ће сви заједно у свом одељењу припремити у оквиру 

пројектне наставе. Сваки ученик дао је свој став за здрав живот и предлог једног здравог 

јеловника. Заједнички закључак свих ученика био је да важну улогу у здравој исхрани има свеже 

воће и поврће.  

 

  
 

66.  Мали битољски Монмартр 2020. 
 

Ученици су учествовали на ликовном конкурсу који је расписала Амбасада Републике 

Северне Македоније у Београду. Конкурс је расписан 16.10.2019.год. Традиционални уметнички 

фестивал по 39. пут требало је да буде одржан од 23. до 30.05.2020.год. у организацији Дечјег 

уметничког студија „Св. Кирил и Методије“ у Битољу, али није одржан због пандемије Ковида 

19. 
 

67.  Сарадања са Центром за промоцију здравља жена 
 

17.10.2019.год. ученици су учествовали у радионици у оквиру пројекта Центра за промоцију 

здравља жена. Радионица је одржана на тему познавања дечјих права, познавању међународних 

докумената која прописују права детета. Истог дана су и родитељи ученика учествовали у 

поменутој радионици. Пројекат је подржан од стране Европске Уније. Водитељ радионице била 

је Снежана Ракић, педагог и сарадница Центра за промоцију здравља жена.  
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68.  Читалачки клуб 
 

Читалачки клуб постоји у нашој школи као још једна у низу акција које 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. 
 

69.  Базар здраве хране 
 

22.10.2019.год. одржан је Базар здраве хране. Учествовала су сва одељења разредне наставе. 

Штандови су постављени у свечаној сали и у холу школе. Базар представља један од 

многобројних начина којима се трудимо да код ученика развијемо свест о значају здраве исхране 

и начинима за очување и развој здравих стилова живота. Било је мноштво свежег воћа и поврћа у 

комадном, и виду салата, као и органских сокова. Мноштво зимнице припремљене на природан 

начин, као и слатких и сланих посластица које су маме, баке, а неретко и тате, спремили за Базар, 

водећи се обавезом да све мора бити спремљено од здравих намирница и на природан начин. 

Базар је био изузетно посећен од стране родитеља ученика.  
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70.  Сајам књига 

 

23.10.2019.год. ученици од петог до осмог разреда наше школе су у пратњи наставница 

српског језика Марије Старчевић и Слађане Вагић 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.  

 

  
 

71.  „Хвала Вуку за Азбуку“ 

 

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

Вука С. Караџића. 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.  

 

72.  Хуманитарна акција за нашег ученика 

 

01.11.2019.год. у школи је реализована заједничка хуманитарна акција прикпљања 

добровољног новчаног прилога и хигијенских и одевних артикала за Давида Јовановића ученика 

4/1 одељења коме је изгорела кућа у пожару.  

Ученици су се у највећој могућој мери одазвали овој хуманитарној акцији и веома смо им 

захвални и поносни на њих због тога. 
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73.  Дан просветних радника 

 

Поводом Дана просветних радника 07.11.2019.год. организован је пријем за просветне 

раднике наше општине 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, а директорима школа су уручени пригодни поклони. 

 

  
 

74.  Концерт Музичке школе „Невена Поповић“ 

 

08.11.2019.год. полазници музичке школе одржали су концерт за ученике првог разреда и 

показали своје умеће у свирању на различитим музичким инструментима и певању етно песама. 

Извођачи су били ученици наше школе од првог до осмог разреда који похађају ОМШ.  

 

75.  Посета позоришту 

 

13.11.2019.год. ученици су посетили позориште „Пан Театар“ у Београду и гледали представу 

„Бајка о мудром прасету“. Циљеви и задаци посете су остварени – развијање љубави према 

драмској уметности, неговање критичког става према уметности, развијање навика посете 

позоришту, итд.  

 

76.  Светски дан детета 

 

Као и сваке претходне, и ове 2019.год. је 20.11. у нашој школи пригодним радионицама, 

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

Израђивани су панои, писане поруке пријатељства, упућивано на поштовање дечјих права али и 

одговорности, а све у циљу правилног развоја детета. 
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77.  Песнички сусрети 
 

21.11.2019.год. одржани су Песнички сусрети деце и младих на нивоу општине у 

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

Ученици су читали своје литерарне, прозне и поетске радове које су написали овим поводом. 

Тема је била слободна. 
 

78.  Дружење с песником 
 

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

навикавају на правилан однос према књижевној уметности. У том циљу, школа је 26.11.2019.год. 

организовала дружење наших ученика с песником. Дружење се одвијало у свечаној сали наше 

школе. 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. Била је ово прилика да се ученици, 

мотивисани песниковом поезијом, подстакну да и сами стварају поезију. 
 

   
 

79.  Музички квиз 
 

Током новембра месеца 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. 
 

80.  Фестивал науке 

 

Едукативна посета Фестивалу науке као једнодевни излет у сарадњи наставнице математике 

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

остварена је и ове школске године. Програм Фестивала обухватао је мултидисциплинарни 

садржај из великог броја природних и друштвених наука уз употребу аудио и визуелних ефеката. 
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81.  Ликовна изложба 

 

04.12.2019.год. одржана је изложба ликовних радова насталих на ликовној радионици која се 

од септембра месеца сваке недеље одржавала у нашој школи у сарадњи са Центром за културу 

Гроцка. 

 

82.  Бициклијада 2019. 

 

Поводом завршетка реализације пројекта „Инклузивни фестивал младих и деце Гроцке“ у 

организацији градске општине Гроцка и Удружења грађана „Сложно за Врчин“ у свечаној сали 

наше школе 04.12.2019.год. организован је пријем. Додељене су награде – медаље, плакете и 

бицикли најуспешнијим ученицима на такмичењу – Бициклијади, награде циљним групама 

пројекта и награде и захвалнице свим учесницима пројектних активности. Такође, за постигнуте 

резултате у претходној школској години, бицикл је добила и саобраћајна секција наше школе. 

Пријему су присуствовали директор, ученици, наставници и педагог наше школе, и представници 

локалне и општинске власти, на челу са председницом општине Гроцка, госпођом Живадинком 

Аврамовић. У приредби су учествовали ученици 1/2, 3/1 и 4/2 одељења наше школе. 

 

   
 

83.  Студијско путовање – Марибор, Словенија 

 

Наша школа потписала је протокол о међународној сарадњи са Основном школом „Тоне 

Чуфар“, Марибор, Словенија још 2016.год. и од тада па све до данас, обавља се веома успешна 

сарадња са школом и размена ученика. 

Студијско путовање реализовано је у периоду од 05. до 10.12. 2019.год. 

Наставници који су са директором школе, Добрицом Синђелић, боравили заједно са двадесет 

ученика у Марибору били су: Данијела Апостоловић, Златана Ђорђевић, Драгана Гајић, Мирјана 

Јашић, Радица Костадиновић и Љиљана Кнежевић. Путовање је организовано у оквиру прославе 

120 година ОШ „Тоне Чуфар“. После низа састанака стручних већа и посете часовима, размењене 

су идеје, искуства и примери добре праксе у настави. Наши ученици, чланови фолклора, 
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наступали су са својом тачком на централној приредби, као и пред ученицима и колективом 

школе из Марибора. Такође, ученици наше школе узели су учешће и на међународном ликовном 

конкурсу „Po Sledeh“, а најкреативнији радови били су и награђени. Циљ наше посете била је 

наставак сарадње двеју школских установа на нивоу размене искустава ученика и наставничког 

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

наших школа, која траје годинама, допринела је успостављању нових пријатељстава, усвајању и 

продубљивању нових знања и сазревању позитивног животног искуства савременог наставника и 

ученика. 

 

  
 

84.  „Зимске радости“ 

 

16.12.2019.год. одржана је ликовно-креативна радионица у нашој школи „Зимске радости“. 

Радионицу су похађали ученици и разредне и предметне наставе сходно својим интересовањима. 

Изабране теме су представљали различитим ликовним материјалима и техникама. 

 

85.  Фестивал поезије 

 

17.12.2019.год. наши ученици су учествовали на Осмом фестивалу поезије који је организован 

у сарадњи Пријатеља деце општине Гроцка и наше школе. Своје поетско стваралаштво 

представили су ученицима и родитељима у препуној свечаној сали школе. 

 

86.  Ликовно уређење школских просторија 

 

Ученици ликовне секције од петог до осмог разреда обогатили су ентеријер школе 

новогодишњом поставком поводом новогодишњих празника. Направили су и сценографију за 

Новогодишњи концерт. Вођа овог тима била је Марија Стефановић 8/1. Она је креирала поставку 

и била координатор осталим учесницима.  
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87.  Новогодишње радионице 

 

Током децембра 2019.год. у свим одељењима разредне наставе одржане су новогодишње 

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

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

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

на Новогодишњем базару у нашој школи. 

 

   
 

   



 

40 

 

88.  Новогодишњи базар 

 

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

године одржан је 17.12.2019.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. Задовољни смо што је Базар успешно реализован, 

што су ученици, заједно са својим родитељима испољили обиље креативности на новогодишњим 

радионицама на којима су заједничким снагама и умећем настали украси за Базар. Веома смо 

захвални родитељима ученика и задовољни оствареном сарадњом. 

 

        
 

89. Општински музички квиз 

 

23.12.2019.год. у организацији Пријатеља деце Гроцка, и у сарадњи са нашом школом 

реализован је музички квиз на коме су учествовали ученици од првог до четвртог разреда. Квиз 

се састојао од питања у вези са препознавањем музичких инструмената на основу звука, 

препознавања музичких композиција на основу фраза, познавања текстова дечјих песама, итд. 

 

90.  Концерт полазника Основне музичке школе 

 

24.12.2019.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. 

 

91.  Новогодишња журка 

 

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

организовала је за наше ученике Новогодишњу журку која је реализована 25.12.2019.год. 

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

 

92.  Хуманитарна акција 

 

26.12.2019.год. ученици четвртог разреда сакупљали су добровољне новчане прилоге од 

грађана Врчина у акцији коју је организовао Црвени крст општине Гроцка и наша школа. 

Прикупљена средства употребљена су у хуманитарне сврхе у оквиру Црвеног крста Гроцка. 

 

93.  Новогодишњи концерт 

 

26.12.2019.год. у свечаној сали наше школе одржан је традиционални Новогодишњи концерт. 

Концерт је почео клавирском композицијом Јоване Ђорђевић, ученице шестoг разреда. Потом се 

присутнима обратио директор школе, Добрица Синђелић, поруком да и у наредној години 

наставимо да нижемо успехе и да се трудимо да будемо још бољи, пожелео је свима срећне 

новогодишње и Божићне празнике. 

Гости су имали прилику да уживају у прелепим музичким композицијама које је изабрала и 

припремила наставница музичке културе Мила Ђачић, а које су изводили чланови хора наше 

школе. Изведена су и два драмска приказа: одломак из романа „Шешир професора Косте Вујића“ 

Милована Витезовића и „Новогодишња ноћ у Бајкограду“. Њих су извели чланови драмске 

секције млађих и старијих разреда.  

 

94.  Новогодишње честитке 

 

Поводом предстојећих празника ученици наше школе су 26.12.2019.год. поделили  

новогодишње честитке нашим суграђанима. Честитке су настале на часовима ликовне културе и 

ликовне секције. 
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95.  Новогодишњи пакетићи 
 

У свечаној сали школе 27.12.2019.год. одржана је подела новогодишњих пакетића за децу 

запоселних у школи. Присутну децу новогодишњом представом увеселили су чланови драмско-

рецитаторске секције ученика од првог до четвртог разреда. За ову прилику школа је деци 

обезбедила и фотографисање са Деда Мразом. 
 

96.  „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. 
 

97.  Изузетан спортски успех наше ученице 
 

Сара Маринковић је ученица осмог разреда наше школе. Одбојком се бави од раног 

детињства а круна њеног досадашњег рада, поред бројних награда, је потписивање стипендијског 

уговора са „Партизаном“. Упркос бројним обавезама и одрицањима, Сара је вредна и марљива 

ученица са просеком 5,00. Сара је на најбољи начин показала да се школске обавезе, дружења са 

вршњацима и напорни тренинзи могу уклопити, ако за то постоји довољно љубави и жеље. Ми 

јој желимо много успеха у даљим такмичењима! 

 

   
 

98.  Светосавски турнир у шаху 

 

18.01.2020. одражан је турнир у шаху, шести по реду, поводом дана Светог Саве. Учествовало 

је око 30 ученика – шахиста.Турнир је свечано отворио директор школе, Добрица Синђелић, 

поздравио присутне и пожелео им срећу у такмичењу. 
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Победници по разредима: 

Први разред: 

Дечаци: Петар Савић 1/3 

Девојчице: Анђелија Живановић 1/2 

Други разред: 

Дечаци: Лука Ивковић 2/1 

Трећи разред: 

Дечаци:  Данило Живановић 3/1 

Девојчице: Лара Митрић 3/1 

Четврти разред: 

Дечаци: Андрија Стојадинчевић 4/2 

Шести разред: 

Дечаци: Вук Тефиловић 6/3 

Награде су уручене на свечаној приредби приликом прославе Светог Саве 27.јануара. 

   
 

99.  Предавање о штедњи 

 

21.01.2020.год. школа је организовала предавање о штедњи  „Штедња злата вредна“ коју је 

испред Уникредит банке одржала госпођа Љиљана Михаиловић, мајка ученице 3/2 одељења. 

Настојимо да код наших ученика развијемо правилан однос према штедњи и њеном значају, и 

због тога се повремено организују оваква и слична предавања. 

 

100. Светосавски ликовни и литерарни конкурс 

 

Наша школа је, као и сваке године, за ученике од првог до четвртог разреда расписала 

наградни Светосавски ликовно – литерарни конкурс којим код ученика подстичемо 

стваралаштво.  
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Ученици су за литерарне радове остварили следеће резултате: 

Од првог до четвртог разреда: 

Прво место: Матеја Ољача 3/1 и Кељач Андреа 3/2 

Друго место: Ана Теофиловић 3/1 и Ђорђе Тијанић 1/1 

Треће место: Мила Митровић 1/1, Ања Вагић 4/3 и Иван Рајић 4/3   

Од петог до осмог разреда: 

Прво место: Данило Лазаревић 5/3 и Лука Тијанић 5/1 

Друго место: Јулијана Перић 5/4 и Анастасија Пешић 5/1 

Треће место: Ива Копривица 5/3 и Милутин Митровић 6/3 

Похвале: Бугарчић Давид 2/2, Лана Гвозденовић 2/2 и Митрић Лара 3/1   

Сви награђени и похваљени ученици су добили награде и похвалнице приликом прославе 

школске славе Светог Саве. 

На ликовном конкурсу прво место у категорији ученика од првог до четвртог разреда освојиле су 

Луна Вадувесковић 3/1 и Елена Копривица 3/1. У категорији ученика од петог до осмог разреда, 

прво место освојила је Анастасија Пешић 5/1. 

Похваљени су: Огњен Митић 3/1, Лана Михаиловић 3/2, Ана Теофиловић 3/1, Андреа Кељач 3/2, 

Вук Петровић 6/2 и Маша Станоев 6/3. 

Сви радови са школског конкурса објављени су у овогодишњем, дванестом броју школског 

часописа „Ђачки хоризонти“. 

 

101. Јавни школски час посвећен личности и делу Светог Саве 

 

Међу многобројним активностима којима наша школа обележава и слави име Светог Саве, 

нашла су се и два јавна школска часа. Приредба која је припремљена поводом прославе школске 

славе Светог Саве, изведена је 24.01.2020.год. два пута. Једном за ученике разредне и једном за 

ученике предметне наставе. 

 

102. Прослава школске славе Светог Саве 

 

И ове 2020.год. 27. јануара 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. 

Након одржане Литургије у Цркви Светих Апостола Петра и Павла у Врчину, којој је 

присуствовао велики број ученика и наставника наше школе, у свечаној сали школе одржано је 

сечење славског колача са Оцем Димитријем и свечана приредба поводом прославе. Директор 

школе, Добрица Синђелић, поздравио је присутне и пожелео срдачну добродошлицу. 
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Као и претходних година, обележили смо  овај дан програмом који је посвећен Светом Сави. 

Наши рецитатори и глумци, школски хор водили су нас кроз векове, уз колаж духовних 

композиција. Приредбу су припремиле наставница музичке културе Мила Ђачић и наставница 

српског језика Слађана Вагић. Израђен је нови број школског часописа „Ђачки хоризонти“ чији 

је уредник наставница српског језика Марија Старчевић. Изложбене просторе у свечаној сали и 

холу школе уредили су чланови ликовне секције разредне и предметне наставе, на челу са својим 

наставницама: Марином Митрић, Јеленом Козлином и Мирјаном Јашић.  

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 2018/19.год. 
 

  
Сваке године користимо прилику да се захвалимо сарадницима и свим људима који помажу 

школи у њеном раду и напретку. Ове године Захвалнице и поклоне уручили смо:  председници 

наше општине госпођи Живадинки Аврамовић, госпођи Оливери Милкановић на донацији 

клавира, госпођи Слађани Милановић, као и њеним сарадницима из Уникредит банке на 

донацији намештаја, господину Милану Вулевићу, господину Горану Обрадовићу, господину 

Душану Дробњаку, господину Борисаву Магдаленићу, докторки Снежани Башић, господину 

Радивоју Старчевићу. 
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Награђени ученици: 

Историја 

Андреј Николић 7/2 освојио је 1. место на општинском и 2. место на градском такмичењу. 

Милош Харангозо, сада ученик првог разреда средње школе освојио је 1. место на општинском и 

пласман на градско такмичење. 

Огњен Декић 7/2 освојио је 2. место на општинском и 3. место на градском такмичењу. 

Зорица Крантић, сада ученица средње школе, освојила је 2. место на општинском, 2. место на 

градском и пласман на државно такмичење. 

Владимир Крантић 6/3 освојио је 3. место на општинском и пласман на градско такмичење. 

Миодраг Дамњановић 7/3 освојио је 3. место на општинском и пласман на градско такмичење. 

Страхиња Вујић 8/1 освојио је 3. место на општинском и пласман на градско такмичење. 

Наставница: Данијела Апостоловић. 

Физика 

Биљана Стевановић 7/2 освојила је 2. место на општинском и 3. место на градском ткмичењу. 

Андреј Николић 7/2 освојио је 3. место на општинском и похвалу на градском такмичењу. 

Димитрије Јерковић 7/2 освојио је 3. место на општинском и пласман на градско такмичење. 

Огњен Декић 7/2 освојио је 3. место на општинском и пласман на градско такмичење. 

Андрија Узелац, сада ученик првог разреда средње школе, освојио је 3. место и пласман на 

градско такмичење. 

Наставница: Златана Ђорђевић. 

Хемија 

Никола Вагић 8/1 освојио је 1. место на општинском и 3. место на градском такмичењу. 

Милица Јеремић 8/1 освојила је 2. место на општинском и 2. место на градском такмичењу. 

Наставница: Неда Јанићијевић. 

Немачки језик 

Алексеј Гајачки 7/2 освојио је 11. место на међународном такмичењу „Willkommen”. 

Хелена Стошић, сада ученица првог разреда средње школе, освојила је 3. место на општинском и 

пласман на градско такмичење, као и 6. место на међународном такмичењу „Willkommen”. 

Наставница: Ранка Ступар. 

Техника и технологија 

Емилија Маринковић 7/3 освојила је 3. место на општинском и пласман на градско такмичење, 

област бродомоделарство. 

Елена Грујић, сада ученица првог разреда средње школе, освојила је 1. место на општинском и 

пласман на градско такмичење, област аутомоделарство. 

Наставница Ивана Брашанчевић. 

Музичка култура 

Драгана Ђорђевић 4/2 освојила је 1. место на општинском и 1. место на градском такмичењу у 

категорији соло певања. 

Милица Ђорђевић 8/1 освојила је 1. место на општинском и 1. место на градском такмичењу. 

Милица Милојковић 7/3 освојила је 2. место на општинском и пласман на градско такмичење. 
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Одељење 4/2 је освојило 1. место на општинском такмичењу и пласман на градско такмичење у 

категорији Најраспеваније одељење 

Наставница: Ива Ивовић. 

Глума 

Лена Јеремић 6/3 освојила је 1. место на општинском такмичењу за најбољу женску улогу. 

Теодора Николић 7/3 освојила је 1. место на градском такмичењу за најбољу женску улогу. 

Наставница: Бојана Теофиловић. 

Мислиша 

Данило Лазаревић 5/3 освојио је 3. место на општинском и пласман на градско такмичење, 3. 

место на окружном такмичењу – квиз „Мост математике“, као и похвалницу од математичког 

друштва „Архимедес“. 

Илија Петровић 4/3 освојио је 2. место на општинском такмичењу, 3. место на окружном 

такмичењу – квиз „Мост математике“, као и похвалницу од математичког друштва „Архимедес“. 

Лука Ивковић 2/1 освојио је 3. место на окружном такмичењу – квиз „Мост математике“, као и 3. 

награду од математичког друштва „Архимедес“. 

Ана Теофиловић 3/1 освојила је 3. место на окружном такмичењу – квиз „Мост математике“. 

Димитрије Спасов 2/1 освојио је 3. награду од математичког друштва „Архимедес“. 

Алекса Анђелковић 2/1 освојио је 3. награду од математичког друштва „Архимедес“. 

Значајне резултате су остварили и Филип Аџић 2/1, Павле Јовановић 4/2, Виктор Цветановић, 

4/3, Анђелија Мишковић 4/2, Алекса Величковић 5/3, Анастасија Пешић 5/1, Јована Ђорђевић 

6/1. 

Црвени крст 

1. место на општинском и 4. место на окружном такмичењу освојили су екипно: Анастасија 

Пешић 5/1, Тијана Трајковић 5/4, Магдалена Радић 5/4,  Катарина Новаковић 5/3,  Данило 

Лазаревић 5/3 

Наставнице: Драгана Гајић и Гордана Апостоловић. 

Екологија 

Вук Брдарић 4/3, освојио је 1. место на општинском и 1. место на градском такмичењу за 

очување животне средине. 

Наставница: Љубинка Вагић. 

Шах 

Лара Митрић 3/1 освојила је 3. место на општинском и пласман на градско такмичење. 

Емилија Дамњановић 5/1 освојила је 2. место на општинском и пласман на градско такмичење. 

Вукашин Савић 5/1 освојио је 3. место на општинском и пласман на градско такмичење. 

Елена Грујић, сада ученица првог разреда средње школе, освојила је 1. место на општинском и 

пласман на градско такмичење. 

Победници турнира у шаху поводом дана Светог Саве: Петар Савић 1/3, Лука Ивковић 3/1, 

Данило Живановић 3/1, Лара Митрић 3/1, Андрија Стојадинчевић 4/2 и Вук Теофиловић 6/3. 

Наставник: Драган Кузмановић. 
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За вишегодишњи рад у школи и допринос школи, новчано се награђују: Данијела 

Апостоловић, Златана Ђорђевић, Неда Јанићијевић, Бојана Теофиловић, Ива Ивовић. 

За предан рад и афирмацију школе књигом се награђују:  Снежа Шкипина, Ивана 

Брашанчевић, Драган Кузмановић, Драгана Гајић, Ранка Ступар, Гордана Апостоловић, Љубинка 

Вагић. 

За 20 година радног стажа сликом се награђује наставница ликовне културе Марина Митрић. 

За предан рад у школи телефоном се  награђују и чланови техничког особља: Драган 

Соколовић, Дара Кељач, Јагода Петровић, Гордана Петровић, Мара Павловић, Светлана 

Милосављевић.  

 

103. Књига је добар друг 

 

Љубав према књизи и навику читања би требало развијати у што ранијем узрасту. Разлози за 

то су бројни јер добра књига подстиче развој интелигенције, повезивање говорног и писаног 

језика, обогаћивање речника; она продубљује машту и доприноси развоју креативног мишљења, 

усвајању моралних вредности и хуманих поука. Стога увођење деце у свет читања, развијање и 

неговање читалачких навика спада у оне задатке којима наша школа придаје велики значај. 

Први корак у томе представља упознавање ученика разредне наставе са библиотеком и њеним 

функционисањем.  

Ученици 1/1 су са својом учитељицом Горданом Апостоловић посетили школску библиотеку. 

То је био њихов први сусрет са библиотеком, па се библиотекарка Марија Димитријевић 

потрудила да им објасни све што би требало да знају и одговори на сва њихова занимљива 

питања.  

Поред тога, пажљиво и тимски се бира сваки наслов за допуну фонда школске библиотеке. 

Свакодневно се ради на промоцији књиге и читања кроз разговоре са ученицима и на различитим 

секцијама водећи притом рачуна о потребама и интересовањима ученика. 
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104. Дечји  зимски  камп 

 

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

за ученике разредне наставе Дечји зимски камп, који је реализован од 07. до 09.02.2020.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. 

  
 

105. Дан матерњег језика 
 

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

манифестација, наши ученици обележили су Дан матерњег језика 21.02.2020.год. Иницијативу 

Друштва школских библиотекара подржали смо редовним, али и активностима по препоруци 

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

106. Обележен Национални дан књиге 
 

28.02.2020.год. у библиотеци наше школе обележен је Национални дан књиге. Тиме су 

ученици ове школе подржали и дали свој допринос акцији „Читајмо гласно“ коју организује 

„Друштво школских библиотекара“. 
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Под слоганом „Ја сам оно што сам прочитао“ ученици су са библиотекарком читали неке од 

најлепших поетских и прозних текстова домаћих и светских аутора. О томе су дискутовали 

међусобно и са библиотекарком и притом показали велики степен критичког мишљења. Ученици 

су разговарали и о томе како доживљавају књигу и читање у време када се технологија све брже 

развија и који су то начини помоћу којих можемо заинтересовати ученике да што више читају. 

 

107. Ликовни конкурс за дечју карикатуру ,,Мали Пјер“ 

 

03.03.2020.год. Пријатељи деце Београда, самим тим и Пријатељи деце Гроцка, расписали су 

ликовни конкурс за дечју карикатуру ,,Мали Пјер“. Тема конкурса била је слободна, а радове је 

требало доставити до 16.03.2020.год. 

На конкурсу за најбољу карикатуру„Мали Пјер“, следећи ученици су освојили прва три места 

на општинском нивоу и пласирали се на градско такмичење: 

Од првог до четвртог разреда 

1. место: Андреа Кељач 3/2 

2. место: Матеја Ољача 3/1 

3. место: Дуња Аврамовић 3/2 и Димитрије Стаменковић 3/1 

Од петог до осмог разреда 

1. место: Лазар Кнежевић 5/4 

2. место: Анђелија Бајић 5/2 

3. место: Јована Јаћимовић 7/2 

 

Градско такмичење: Матеја Ољача 3/1 је освојио 2. место на градском такмичењу и 

пласирао се на републичко такмичење. Његов рад је објављен на фејсбук страници „Пријатеља 

деце Београд“. 
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108. Ликовни конкурс „Упознајмо птице“ 

 

На ликовном конкурсу „Упознајмо птице“ у оквиру организације Пријатељи деце Гроцка, 

који је имао општински карактер, ученици су послали мноштво радова, а награђени су, и 

пласирали се на градско такмичење: 

Анђелковић Дамјан 1/2 

Спасојевски Александар 1/3 

Теодора Јањушевић 1/3 

Ника Келерис 2/1 

Лука Ивковић 2/1 

Христина Младеновић 3/1 

Лазар Кнежевић 5/4 

 

   
 

109. Генерацијско дрво 

 

05.03.2020.год. у школском врту засађено је дрво генерације ученика првог разреда. Дрво је 

поклон Скупштине Града Београда и у сађењу су ученицима помогли радници „Градског 

зеленила“. Сађењу су присуствовали и представници општинске власти, а ученици су дрво 

украсили порукама очувања животне средине и порукама пријатељства. 

 

   



 

52 

 

110. „Великани наше славне прошлости“ 

 

Наша школа је у сарадњи са Савезом  „Удружење потомака ратника Србије 1912-1920.“ у 

свечаној сали наше школе организовала изложбу „Великани наше славне прошлости“. Свечано 

отварање изложбе било је 10.03.2020.год. а ученици, родитељи и сви заинтересовани становници 

Врчина могли су у наредним данима посетити изложбу.  Ауторка изложених радова Љиљана 

Стевановић, потомак Солунца деде Миладина, већ више од деценије четкицом чува успомене на 

великане наше историје. Првом светском рату и ослободилачким ратовима на српским 

територијама посветила је више од 100 дела, а избор од 25 слика био је изложен у свечаној сали 

наше школе. 

 

   
 

111. Деца Србије Кини ,,Хвала вам за ваше велико срце“ 

 

У марту месецу 2020.год. у јеку трајања ванредног стања у Републици Србији због пандемије 

Ковида 19, и у току несебичне помоћи у опреми и знању коју је Народна Република Кина 

пружила нашој земљи у току пандемије, расписан је велики електронски конкурс за ученике 

основних школа. Аутори најбољих радова су добили дипломе и вредне награде, а радови послати 

у Народну Републику Кину. Ученице наше школе, сестре, Јована, Милица и Драгана Ђорђевић, 

су, уз асистенцију своје наставнице музичке културе, Миле Ђачић, отпевале и снимиле песму на 

кинеском језику. 

 

112. Литерарни конкурс „Да ли ми верујете?“ 

 

Наша школа је 31.03.2020.год. поводом Дана школе расписала литерарни конкурс на тему „Да 

ли ми верујете?“. Конкурс се односио на српско говорно подручје и обухватао две категорије. 

Прва категорија су ученици од првог до четвртог разреда, а друга ученици од петог до осмог 

разреда. Учесници су могли послати највише три рада. Радови су морали бити у ворду, написани 

ћирилицом и правописно исправни, а могли су бити у форми песме или приче. Рок за слање 

радова је био 30.04.2020.год. 



 

53 

 

На конкурс је пристигао велики број радова. Комисија коју су чинили Мирослав Кокошар, 

песник, Марија Димитријевић, школска библиотекарка и Драгана Гајић, наставница разредне 

наставе су пред собом имали тежак задатак да изаберу радове за прво, друго и треће место. 

У категорији ученика од првог до четвртог разреда прво место освојила је Тара Андрић 3/1, друго 

место Лана Михаиловић 3/2, а треће место Андреа Кељач 3/2. Похваљене су и Ника Келерис 2/1, 

и Андријана Станић и Елена Копривица, обе ученице 3/1. 

У категорији ученика од петог до осмог разреда прво место освојила је Наталија Јанковић 

5/1, друго место Анастасија Пешић 5/1, а треће место Лазар Марковић 5/1. Похваљени су Лука 

Тијанић 5/1 и  Теодора Николић 7/3. 

 

113. Међународни дан књиге 

 

Међународни дан књиге за децу обележава се 02.04. на дан рођења Ханса Кристијана 

Андерсена. 

Библиотека града Београда организовала је тим поводом акцију у којој су учесници имали 

прилику да шаљу интересантне фотографије са омиљеном књигом. Назив акције „Са књигом се 

сликам“ покренуо је наше ученике да изаберу своју омиљену књигу, фотографишу се с њом и 

пошаљу фотографију на фејсбук страницу Библиотеке града Београда. 

 

114. „Мала ликовна интернет радионица“ 

 

У периоду трајања наставе на даљину Центар за културу Гроцка је организовао „Малу 

ликовну интернет радионицу“. Сваког петка ученици су добијали лепе, необичне и 

несвакидашње теме за рад. Неке од тема су биле: Са трешњом у свет ( Сакура, празник 

трешњиног цвета), Мој прозор у свет, Пиротски ћилим, Велика чаробна мачка, итд. Наши 

ученици су се радо одазивали и учествовали на овој радионици. 
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115. „Рециклирај, па засвирај“ 
 

У току трајања наставе на даљину наставница музичке културе у нашој школи, Мила Ђачић, 

реализовала је пројекат у оквиру ког су ученици правили музичке инструменте од рециклажног 

материјала. За овај подухват ученици и наставница награђени су посебним признањем за 

допринос настави музичке културе од стране Удружења „Пункс“ из Републике Српске, које се 

бави промоцијом културе и уметности. 

  
 

116. Васкрс 
 

Традиционалне Васкршње свечаности ове године нису организоване на начин као до сада. С 

обзиром на ванредно стање у Републици Србији због пандемије Ковида 19, ученици су радили 

радове током априла кроз наставу на даљину. Све то их није спречило да настану изузетно лепи и 

несвакидашњи ликовни радови и декорације у вези са Васкрсом. Онлајн изложбе и презентације 

радова ученика на Васкрс 19.04.2020.год. говоре у прилог томе. 

 

 
 

117. Ликовни конкурс ,,Моја породица, моја слобода" 
 

21.04.2020.год. расписан је конкурс на нивоу Србије који је за циљ имао истицање јачине 

породичних веза и подстицање креативног изражавања ученика. Ученици су се у великом броју 

одазвали конкурсу и ликовним радовима представили све слободе и радости које имају у својим 

породицама. 



 

55 

 

118. Српско традиционално певање 

 

05.05.2020.год. ОМШ из Гроцке почела је онлајн упис наших ученика у своју школу. Све 

потребне информације пренели смо ученицима и њиховим родитељима након чега је био 

извршен упис заинтересованих ученика у ОМШ, одсек Српско традиционално певање.  

 

119. Манифестација ,,Ћирилица се пише срцем“ 

 

12.05.2020.год. наши ученици су учествовали на манифестацији (конкурсу) под називом 

,,Ћирилица се пише срцем“ која се реализује се у оквиру манифестације ,,Ћирилична баштина“ у 

Бајиној Башти. Ученици су ћириличним рукописом писали омиљене стихове, изреке, цитате, 

сликали су своје радове и послали електронским путем на адресу конкурса. 

 

120. Радионица баснописаца 

 

Задужбина „Доситеј Обрадовић“ расписала је ликовни и литерарни конкурс за стварање 

басни – илустрацију и нов доживљај постојећих басни или стварање нових басни кроз 

креативност и учење на Доситејевим поукама и порукама које говоре о животу, лепоти, 

хуманости и разумевању, о поштовању различитости. Рок за пријем радова био је 15.05.2020.год. 

 

121. Дан школе 

 

Наша школа је школа са традицијом – храм знања, културе и спорта- која сваке године са 

поносом обележава културну манифестацију „Савини дани“. 

Растко Немањић, најмлађи син великог жупана Стефана Немање, први је српски владар који 

се одрекао престола, одбацио сјај дворског живота да би постао монах на Светој Гори. Био је 

први српски архиепископ аутокефалне Српске православне цркве, књижевник, оснивач 

манастира, болница и школа. Дан његове смрти, 27. јануар, прославља се као школска слава. 

Савине мошти из Трнова у Србију, у манастир Милешеву, пренео је његов нећак, краљ 

Владислав. Српска православна црква пренос моштију Светог Саве обележава 19. маја, а наша 

школа тог дана прославља свој дан. 

И ове године је обележен Дан школе, али на потпуно иновативан начин, а у складу са 

ванредним стањем у Републици Србији због пандемије Ковида 19 и одвијањем наставе на 

даљину.  Захваљујући заједничкој сарадњи и одличној комуникацији, запослени у школи и 

ученици су направили кратак видео-запис и тако дали допринос обележавању тог значајног 

датума. Директор школе, Добрица Синђелић, честитао је ученицима, родитељима и запосленима 

Дан школе и упутио речи подршке и охрабрења. Видео је обогаћен ликовним радовима ђака, 

рецитацијама, песмом на кинеском језику, којом су ученици изразили захвалност Кини, као и 

радовима ученика који су освојили прво место на литерарном конкурсу. 
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Име великог просветитеља, Светог Саве, колективу и деци даје посебан подстрек да и 

убудуће сложно сарађују и функционишу као тим, како би сваке године постизали све боље 

резултате. 

Видео запис се може погледати на линку: 

https://www.youtube.com/watch?v=3_E71iWxXoM&feature=emb_logo 

 

 
 

122. Први пробни завршни испит 
 

Први пробни завршни испит за ученике осмог разреда одржан је онлајн 22. 23. и 

24.05.2020.год. Овај покушај у ситуацији ванредног стања у држави показао се као довољно 

добар у датим околностима и омогућио ученицима да провере своја знања из предмета који се 

полажу за упис у средње школе. 
 

123. Конкурс „Мој љубимац“ 
 

Ликовни и фото конкурс ,,Мој љубимац“ расписао је Дечји културни центар Београда 

29.05.2020.год. Велики број ученика већ низ година за редом се одазове овом конкурсу.  

 

124. Други пробни завршни испит 
 

Други пробни завршни испит одржан је 01. и 02.06.2020.год. Првог дана су ученици у школи 

преузели тестове из српског језика и комбинивани тест и код куће их решавали. Другог дана су у 

школу враћали решене тестове и у просторијама школе решавали тест из математике. Приликом 

полагања у школи поштоване су и примењене све хигијенске и здравствене мере у складу са 

прописима Министарства здравља и Министарства просвете. 
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125.  „Светосавље и наше доба“ 

 

Ликовни конкурс су организовали и почетком јуна 2020.год. расписали Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Коло српских сестара Епархије бачке, 

Одбор за веронауку Епархије бачке, Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине и 

Удружење војвођанских учитеља.  

Циљ конкурса је да ученици искажу љубав према вери и традицији кроз своју даровитост и 

креативност. На конкурсу је учествовао велики број ученика наше школе. 

 

126. Рекреативна настава 

 

Годишњим планом рада наше школе за школску  2019/2020.год. планирана је реализација 

наставе у природи. Директор школе, Добрица Синђелић се годинама труди и успева да  настава у 

природи као вид васпитно-образовног процеса опстаје и траје. Аранжман је  обухватао 7 (седам) 

пуних пансиона у дечјем одмаралишту „Стеван Филиповић“, на Дивчибарама, услуге водича, 

осигурање ученика, стално присуство лекара у објекту, организован програм анимације и 

рекреације и превоз високоподним туристичким аутобусима. 

Дивчибаре су висораван на планини Маљен, 38 км  јужно од Ваљева, а 107 км од Београда, на 

надморској висини од  996 м.То је планинско поље које се пружа од Црног врха, Паљбе, Голупца 

до Великог брда. Допиру утицаји приморске климе, која се сусреће са карпатском и панонском, 

чиме се објашњава повишено присуство јода у ваздуху. Због оваквог положаја и присуства јода 

оно је од давнина познато као место које погодује лечењу болести плућа и анемије. 

Будући да је дана 15.03.2020.год. проглашено ванредно стање на целој територији Републике 

Србије због пандемија вируса Ковид  19, настава се од 16.03.2020.год. одвијала на даљину 

коришћењем Microsoft Teams – Office 365 образовне платформе, праћењем ТВ часова, 

(повременим коришћењем вибер група и одељењских мејлова). 

Све остале ваннаставне активности реализоване су по препоруци Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, па је и настава у природи предвиђена за термин 04.06. до 

11.06.2020.год. (требало је да се реализује у периоду 30.04. до 07.05.). 

Узимајући у обзир циљеве и задатке  наставе у природи: 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, развој позитивних социјалних односа међу ученицима, а посебно 

здравствени развој, успели смо да унапредимо интелектуални, социјални, естетски, културни и 

здравствени развој наших ученика. 

Активности које су у току пре поднева ученици реализовали биле су углавном пешачке туре: 

-Упознавање центра Дивчибара 

-Мали Голубац 

-Велики Голубац 

-Одлазак до Чалићког језера 
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-Црни врх 

-Краљев сто 

-Одлазак до Жабљег моста 

-Обилазак значајних објеката у непосредној близини 

У свакој шетњи деца су сазнала много о биљном и животињском свету овог краја, дружили се и 

побољшавали своје здравствене капацитете.Чули су многе легенде и митове о настанку 

Дивчибара. Јак утисак оставио је одлазак у цркву Светог Пантелејмона која се налази у центру 

Дивчибара. Сви наши ученици, заједно са учитељима и рекреатором отпевали су Светосавску 

химну и учествовали у интерактивном часу посвећеном Династији Немањића. Рекреатори центра 

„Стеван Филиповић“ су имали осмишљен програм у коме су сви ученици радо учествовали. 

Едукативно-забавни садржаји били су примерени узрасту и интересовањима ученика. Ученици 

су проширили своја знања о Дивчибарама и околини.  

На квизу, последње вечери, показали су завидан ниво знања из природе и друштва која су 

стекли на настави у природи. 

Директор школе, Добрица Синђелић, обишао је ученике и учитеље који су боравили на 

Дивчибарама. Његов долазак био је свима нама подршка и подстицај да све протекне како треба. 

Ученици су показали да имају развијене културне навике, да поштују кућни ред, да се лепо 

опходе према свима у објекту. Рекреативна настава протекла је у најбољем могућем реду, 

остварени су сви циљеви и задаци. 

 

   
 

127. Дружење ученика осмог разреда 

 

09.06.2020.год. школа је организовала дружење ученика осмог разреда у школском дворишту 

у трајању од једног сата. Била је то прилика да уз поштовање здравствених мера омогућимо 

нашим матурантима да проведу мало времена заједно јер окупљање није било могуће од марта 

месеца због ванредног стања у држави због пандемије Ковида 19. 
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128. Додела награда вуковцима 

 

10.06.2020.год. ученицима вуковцима и ђацима генерације са општине Гроцка додељене су 

награде на платоу испред зграде Општине Гроцка. Наши вуковци и ђак генерације ишли су у 

пратњи директора школе, Добрице Синђелића, и својих одељењских старешина.  

 

  
 

129. Завршни испит 

 

Завршни испит за ученике осмог разреда одржан је 17. 18. и 19.06.2020.год. у просторијама 

школе. Првог дана ученици су решавали тест из српског језика, другог дана тест из математике, а 

трећег дана комбиновани тест. Завршни испит је протекао у најбољем реду. 

 

130. Матурско вече 

 

Матурско вече за наше матуранте одржано је 25.06.2020.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, Никола Вагић, порукама 

непролазне захвалности обратили су се својим учитељима и наставницима. 

Ђак  генерације је Никола Вагић 8/1. Носиоци Вукове дипломе ове године су: у одељењу 8/1: 

Милица Јеремић, Милица Ђорђевић, Михајло Гајић, Никола Вагић, Страхиња Вујић, у  8/2: Сара 

Маринковић, Јелена Шкипина и Елена Митрић,  и у 8/3: Илија Радовановић. 

Спортискиња генерације је Даница Вујић 8/2. Ученица са највише спортских резултата у 

школској 2019/20.год. је Сара Маринковић 8/2. Марија Стефановић 8/1 је ученица која је највише 

радила на уређењу школског ентеријера. На промоцији школе највише је радила Милица Јеремић 

8/1. Ученица са највишим достигнућима у области уметности и културе је Милица Ђорђевић 8/1. 
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131. Додела  диплома, похвалница и сведочанстава 

ученицима осмог разреда 

 

28.06.2020.год. ученицима осмог разреда су у свечаној сли школе уручене дипломе, 

похвалнице, сведочанства и награде. Ове године без свечаности која иначе прати овај догађај јер 

није било дозвољено окупљање због ризика од ширења вируса Ковида 19. 

 

132. Семинари 

 

✓ 22.08.2019.год. одржан је семинар у нашој школи, под називом „Ванучионичке активности у 

дигиталном окружењу“ К2 П1, број у каталогу 308. 

✓ 23. и 24.08.2019.год. одржан је семинар у нашој школи, под називом „Дигитална учионица - 

дигитално компетентан наставник“, а све у оквирима нациналне обуке – увођење 

електронских уџбеника. 

✓ 02.11.2019.год. одржан је семинар у нашој школи под називом „Функционална знања – пут ка 

успеху“, К2 П3 број у каталогу  604. 

✓ 14.12.2019.год. одржан је семинар у нашој школи под називом „Превентивна улога појачаног 

васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама“ К3 П4 број у каталогу 63. 

Све наведене семинаре је обезбедила школа, тачније, омогућени су свим наставнцима 

великим залагањем и трудом директора школе, Добрице Синђелића. 

✓ 17.01.2020.год. директор школе је учествовао на отварању Међународне конференције 

„Мостови математике“ у хотелу „Палас“ у Београду. 

✓ 18.01.2020.год. наставници наше школе су учествовали на Међународној конференцији 

„Мостови математике“ у хотелу „Палас“ у Београду. 

✓ Због одвијања наставе на даљину од 16.03.2020.год. до краја наставне године услед 

проглашења ванредног стања у Републици Србији због пандемије вируса Ковида 19, имали 

смо онлајн семинар, обуку на даљину за удаљено учење на Office 365 платформи (фокус на 

Teams платформу прилагођену учењу на даљину). Семинар је трајао осам дана, од петка 

20.03.2020.год. до понедељка 30.03.2020.год. у два термина од 11.00 - 12.30 и од 19.00 - 20.30 

часова. Сви наставници успешно су завршили обуку. 

✓ 24.08.2020. године школа је обезбедила семинар „Отворени задаци, вршњачко и 

саморегулисано учење у настави математике“, трајање осам сати, Компетенција за поучавање 

и учење, П3, семинар одобрио ЗУОВ. Семинар је одржан у свечаној сали наше школе. 
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133. Такмичења ученика 
 

Наставна такмичења 

Енглески језик 

Општинско такмичење одржано је 23.02.2020.год. у ОШ „Иво Лола Рибар“ у Бегаљици. 

Борис Виктор Мандић 8/3 – 1.место  и пласман на градско такмичење. 
 

Математика 

Општинско такмичење одржано је 07.12.2019.год. у ОШ „Алекса Шантић“ у Калуђерици. 

Трећи разред 

Христина Младеновић 3/1 – похвала 

Четврти разред 

Павле Јовановић 4/2 – 3.место  

Илија Петровић 4/3 – похвала  

Пети разред  

Данило Лазаревић 5/3 – 3.место  

Алекса Величковић 5/3 – 3.место  

Лука Тијанић 5/1 – 3.место 

Шести разред 

Вања Маринковић 6/3 – 3.место 

Јована Ђорђевић 6/1 – похвала  
 

Математичко  такмичење  ,,Мислиша  2020.” 

Математичко такмичење ,,Мислиша 2020.” одржано је 12.03.2020.год. у просторијама наше 

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

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

на такмичењу узели су ученици од првог до осмог разреда.  

1. Ивковић Лука 2/1 – друга награда 

2. Стојановић Вукан 1/1 – трећа награда 

3. Тијанић Ђорђе 1/1 – похвала  

4. Исидоровић Маја 1/2 – похвала  

5. Миланковић Лазар 1/2 – похвала  

6. Шишовић Новак 1/2 – похвала  

7. Марковић Митар 1/3 – похвала  

8. Јовановић Павле 4/2 – похвала  
 

Историја 

Општинско такмичење из историје, одржано 15.3.2020. године у ОШ „Никола Тесла“, Винча 

Данило Лазаревић 5/2, 3. место 

Вук Петровић 6/2, 2. место 

Владимир Крантић 6/3,  2. место  
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Андреј Николић 7/2, 1. место  

Миодраг Дамњановић 7/1, 2. место 

Илија Радовановић 8/3, 1. место  

Страхиња Вујић 8/1, 2. место  

Сви ученци су остварили пласман на градско такмичење које није одржано због пандемије 

Ковида 19. 

 

Основна школа „Свети Сава“ из Врчина на Међународном квиз такмичењу 

„НЕМАЊИЋИ“ 

 

     Међународно такмичење „Немањићи“, поводом јубилеја 800 година самосталности Српске 

Православне Цркве, организовала је Фондација Мир Божији уз благослов Његове Светости 

српског патријарха господина Иринеја и подршку научних кругова Владе Републике Србије и 

Владе Републике Српске. На такмичењу су учествовала  деца узраста од 10 до 15 година из 

Републике Србије, Републике Српске, региона и дијаспоре. Полуфинално и финално такмичење, 

у којем је учествовало осам најбоље пласираних екипа, одржано је у Београду уз директан 

телевизијски пренос за српске просторе и дијаспору.  

Екипу наше школе чинили су сјајни историчари, носиоци бројних награда на општинским и 

градским такмичењима из историје,  Андреј Николић 7/2, Огњен Декић 7/2 и Миодраг 

Дамњановић 7/1. Они су 03.12.2019. године одмерили снаге са 339 пријављених екипа и 

пласирали се у даљи ток такмичења, као једна од две најбоље пласиране екипе. У други круг 

такмичења прошло је 50 најбоље пласираних екипа и оне су наставиле борбу за улазак у 

полуфинале. Други круг елиминационог такмичења одржан је 24.12.2019. године, и најбољих 

осам екипа остварило је даљи пласман.  

Полуфинално и финално такмичење одржано је од 23. до 25.01.2020. године, када је наша 

екипа остварила четврто место. 
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Физика 

Општинско такмичење је одржано 23.02.2020.год. у ОШ „Милоје Васић“ у Калуђерици. 

Биљана Стевановић 7/2 – 2.место и пласман на градско такмичење 

Вук Петровић 6/2 – 2.место  

Милутин Митровић 6/3 – 2.место 

Александар Ђорић 6/2 – 3.место 
 

Хемија 

Општинско такмичење одржано је 01.03.2020.год. у ОШ „Илија Гарашанин” у Гроцкoj.   

Биљана Стевановић  7/2 – 1.место 

Алекса Милованаовић  7/2 – 2.место 

Ива Чича  7/1 – 3.место  

Огњен Декић  7/2 – 3.место  

Виктор Демировић 7/3 – 3.место 

Андријана Јордановић 7/3 – 3.место  

Никола Вагић 8/1 – 3.место  

Милица Јеремић 8/1 – 3.место  

Сви ученици су остварили пласман на окружно такмичење које није одржано због пандемије вируса 

Ковид 19. 
 

Биологија 

Општинско такмичење одржано је 15.03.2020.год. у ОШ „Никола Тесла“ у  Винчи. 

Биљана Стевановић 7/2 – 2.место и пласман на градско такмичење 

Ива Чича 7/1 – 3.место  

Исидора Кнежевић – 3.место 
 

Техника и технологија и техничко и информатичко образовање 

Општинско такмичење одржано је 01.03.2020.год. у ОШ „Илија Гарашанин” у Гроцкој. 

✓ У дисциплини практична израда по задатку: 

Вања Маринковић 6/3 – 1.место 

Стефан Миладиновић 8/3 – 1.место 

Катарина Новаковић 5/3 – 3.место 

✓ У дисциплини аутомоделарство: 

Јелена Шкипина 8/2 – 1.место 

Матија Ранковић 8/3 – 3.место 

✓ У дисциплини ученици са посебним потребама – ИОП 2 аутомоделарство: 

Душан Станисављевић 5/4 – 1.место 

✓ У дисциплини бродомоделарство: 

Лука Вуковић 8/3 – 1.место 

Емилија Маринковић 7/3 – 2.место 

Сви ученици остварили су пласман на окружно (градско) такмичење из технике и технологије и техничког 

и информатичког образовања које није одржано због ванредног стања у држави. 
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Музичка култура 

Општинско такмичење одржано је у фебруару 2020.год. у нашој школи. 

Драгана Ђорђевић 4/2 – 1.место 

Лука Тијанић 5/1 – 1.место 

Анђелија  Бајић 5/2 – 1.место 

Милица Милојковић 7/3 – 1.место 

Милица Ђорђевић 8/1 – 1.место 

Иако су се сви ученици пласирали на градско такмичење, оно није одржано због ванредног стања 

у држави и пандемије Ковида 19. 

Републичко такмичење „Деца композитори“ - ФЕДЕМУС 2020. 

Јована Ђорђевић 6/1 – 2.место 

Јана Маринковић 5/1 – 2.место 

Због проглашења ванреддног стања у нашој земљи 15.03.2020.год. своје композиције уместо у 

мају месецу, презентоваће 21.10.2020.год. у Дечијем културном центру у Београду. 

 

134. Спортска такмичења 

 

Јесењи крос 

Школско такмичење 

Одржан је на терену ФК „Врчин“ 20.09.2019.год. 

Први разред 

Дечаци: Тадија Вукчевић 1/2 – 1.место, Стефан Кнежевић 1/3 – 2.место, Новак Шишовић 1/2 – 

3.место. 

Девојчице: Софија Лазаревић 1/2 – 1.место, Милица Исидоровић 1/2 – 2.место, Анђела 

Танасковић 1/3 – 2.место, Николина Митрић 1/1 – 3.место. 

Други разред 

Дечаци: Душан Тасић 2/1 – 1.место, Матеја Вагић 2/4 – 2.место, Душан Дамњановић 2/2 – 3.место 

Девојчице: Ивона Станоев 2/3 – 1.место, Дуња Ташић 2/2 – 2.место, Аница Теофиловић 2/1 – 

3.место. 

Трећи разред 

Дечаци: Немања Митрић 3/1 – 1.место, Војин Петровић 3/2 – 2.место, Стефан Вулетић 3/3 – 

3.место, Андрија Исидоровић 3/1 – 3.место 

Девојчице: Лена Шавелић 3/2 – 1.место, Сара Кнежевић 3/3 – 2.место, Елена Гигов 3/1 – 3.место 

Четврти разред 

Дечаци: Павле Живановић 4/2 – 1.место, Павле Маринковић 4/3 – 2.место, Никола Кнежевић 4/3 

– 3.место 

Девојчице: Мила Дамњановић 4/1 – 1.место, Анђелија Мишковић 4/2 – 2.место, Маша 

Милошевић 4/2 – 3.место 
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Општинско такмичење 

Одржано 27.09.2019.год. на терену ФК „Дунавац“ у Гроцкој. 

Први разред 

Прво место – Лазаревић Софија 1/2 и Кнежевић Стефан 1/3 

Друго место – Вукчевић Тадија 1/2 

Други разред 

Прво место – Теофиловић Аница 2/1 

Друго место – Тасић Душан 2/1 

Треће место – Станоев Ивона 2/3 

Трећи разред 

Шавелић Лена 3/2 – 3.место 

Пети разред 

Јована Јерковић 5/1 – 1.место 

Данило Лазаревић 5/3 – 2.место 

Огњен Величковић 5/4 – 4.место 
 

Такмичење у кросу „Брзином до звезда“ 

Општинско такмичење одржано је 14.11.2019.год. 

Немања Митрић 3/1 – 1.место и пласман на градско такмичење 

Мила Дамњановић 4/1 – 1.место и пласман на градско такмичење 
 

Градско такмичење одржано је 17.11.2019.год. у „Арени“ у Београду. 

Мила Дамњановић 4/1 – 2.место 

Немања Митрић 3/1 – 3.место 
 

Одбојка 

Општинско такмичење је одржано у ОШ „Алекса Шантић“ у Калуђерици. 

Дечаци петог и шестог разреда – 3.место 

Дечаци седмог и осмог разреда – 3.место  

Девојчице седмог и осмог разреда – 2.место 
 

Кошарка 

Општинско такмичење 

Дечаци седмог и осмог разреда – 3.место 

Девојчице петог и шестог разреда – 4.место                                                                                                                                                                              
 

Фудбал 

Општинско такмичење 

Дечаци петог и шестог разреда – 3.место 

Дечаци седмог и осмог разреда – 2.место 

Девојчице петог и шестог разреда – 4.место                                                                                                                                                               

Девојчице седмог и осмог разреда – 4.место 
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Рукомет 

Општинско такмичење 

Дечаци седмог и осмог разреда – 4.место и пласман на градско такмичење 

Девојчице седмог и осмог разреда – 2.место и пласман на градско такмичење 

 

Вишебој 

У току школске године  одржан  је један шумарски  вишебој у Липовачкој шуми 16.10.2019.год. 

Екипа која је учествовала: Марија Крантић 8/1, Теодора Крантић 8/1, Никола Стекић 8/1 и 

Страхиња Вујић 8/1. 

 

135. Носиоци Вукове дипломе 2019/20. 
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136. Спортисткиња генерације 2019/20. 

 

 
 

137. Активан рад на уређењу ентеријера школе 

 

 
 

138. Ђак генерације 2019/20. 
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