


  



Наша школа 

 

Како бисмо нову школску годину дочекали што спремнији, вредно смо радили у току 

летњег распуста. Реконструсани су спортски терени и направљен је нов одбојкашки 

терен, реконструсана је стаза која води од службеног улаза до улаза за ученике старијих 

разреда, као и степениште које се налази испред тих улаза. Што се тиче наставних 

просторија, успели смо да реновирама неколико учионица првог разреда, тако да наши 

најмлађи ученици своје прве школске дане проводе у пријатном радном окружењу. 

 

  



Свечани пријем првака 2018/2019. године 

 

Први школски дан у школској 2018/2019. години обележио је свечани пријем правака 

који је постао традиција наше школе. 

Ученици старијих разреда припремили су весео и раздрагн програм за наше најмлађе 

ученике, тако да је у песми и игри протекао први школски дан. 

Прваци су се упознали са својим учитељицама, школским другарима и школом, у којој 

ће у наредним годинама стицати знања и, надамо се, постизати своје прве велике успехе. 

  



Европски дан страних језика 

 

И ове године смо у нашој школи обележили Европски дан страних језика. Наставница 

немачког језика, Нада Џаић је у сарадњи са библиотекаром одржала час посвећен овом 

значајном датуму. За тему је одабрала наставну јединицу Германизми. У присуству 

својих колега ученицима је на занимљив и интерактиван начин представљен утицај 

немачког језика на српски језик. На најједноставнији начин ученицима је приближен 

значај германизама у српском језику, а посебно је било интересантно колико су они ушли 

у ову материју дајући сопствене примере, што је потврда да су тему изузетно прихватили 

и разумели. Био је то мали допринос у обележавању овог датума. 

  



Међународни дан писмености 

 

UNESCO је установио 8. септембар за Међународни дан писмености, са намером да се 

истакне њена важност за сваког појединца, заједницу и друштво. На овај дан, UNESCO 

већ неколико деценија подсећа међународну заједницу на статус писмености и 

образовања одраслих на светском нивоу. 

Да је писменост важна у сваком облику и виду- медијском, дигиталном, информатичком, 

показали смо и ми, на радионици коју је библиотека организовала у боравку наше школе. 

Ученицима, које предводи учитељица Марија Димитријевић је приближена тема, тако да 

су сами осмислили пано, на коме су изложени њихови радови, са поруком - негујмо 

писменост! 

  



 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР 
  



 

 

 

 

 

Радионица асертивне комуникације 

У уторак, 2.октобра 2018. године представници Ученичког парламента су поводом Дечје 

недеље са педагогом школе присуствовали радионици асертивне комуникације "Буди 

покретач промена које желиш да видиш у свом окружењу" у организацији Канцеларија 

за младе Општине Чукарица. Радионица је одржана у свечаној сали ГО Чукарица. 

Ученици су имали прилику да прођу технике асертивне комуникације и размене идеје и 

мишљења са ученицима других школа са општине Чукарица  са циљем примене у својој 

школи. 

  



Песнички час 

Песнички час, организован поводом недеље Дечјих права, одржан је у библиотеци 

школе 3. октобра када је гостовао Зоран Гаврић, песник и писац, чије 

стваралаштво је најпре на радост деце а и одраслих. Била је то прилика да се 

упознамо са његовим радом, да чујемо како настаје песма, а како бајка и колико је 

важно умети писати, а уједно на том песничком часу, ученици наше школе 

прочитали су и своје литерарне радове са конкурса, који сваке године расписујемо 

поводом Дечје недеље. Након читања литерарних радова, накратко смо били у 

свету музике, када је наступила ђачка певачка група, а двоје ученика су одјавили 

песнички час својим рецитовањем. 

  



 

 

Награда учитељу Момчилу 

Наш колега, учитељ Момчило Степановић,  на конкурсу Добра играчка, који постоји већ 

тридесет година у организацији  Пријатеља деце Србије, од осамнаест играчака 

пристиглих на конкурс, добио је прву награду за карте  Креативна математика. 

Ове Карте на нов начин омогућавају увежбавање, препознавање, уочавање математичких 

радњи. Игра захтева пажњу, концентрацију, стрпљење, планирање. Може да се користи 

на различитим узрастима – и са различитим степеном сложености у складу са 

способностима и математичком знањима учесника игре: од сабирања и одузимања  до 

множења и дељења и комбиновања свих математичких операција. 

  

Додела признања је била 4. октобра 2018. у Скупштини града Београда. Придружујемо 

се честиткама. 

 

  



Трка за срећније детињство 

Сарадња са „Црвеним крстом“ одавно је традиција у нашој школи. Поводом 

обележавања Дечје недеље, у суботу 6. октобра, у организацији „Црвеног крста Србије“, 

на Атлетском стадиону у Кошутњаку одржана је Трка за срећније детињство. 

Манифестацију је отворио председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић. 

Учеснике трке из наше школе водиле су учитељице Олга Фашељак и Оливера Томић, а 

резултати су следећи: 

1. место - Вук Трајковић 2/3, Урош Пуповац 4/1 и Дивна Лазаревић 4/3 

2. место -  Гала Ивановић и Ђорђе Голубовић 4/1, Огњен Лилић 4/2 и Борис Видовић 

6/3 

3. место - Лазар Пуповац и Тамара Павловић 2/3, Лука Радосављевић 3/4, Наташа 

Видовић 4/2, Софија Јањић 5/1 и Новак Ивановић 6/3 

  



Трибина „Самостално дете–успешно дете“ 

У среду, 10.10.2018. у свечаној сали наше школе одржана је трибина за све родитеље 

првака „Самостално дете–успешно дете“ која је реализована у оквиру истоименог 

пројекта „Менсе Србије“ и удружења „Креативни учитељи“. 

Сврха трибине је била да укаже на потребу и могућности да се олакша прелазак из 

безбрижног детињства у школске обавезе. Тежиште је на скривеним видовима 

презаштићености и методама за превазилажење неспремности деце за активније 

укључивање у школски живот и рад. 

О значају самосталности деце у данашњим условима, последицама презаштићености и 

методама раног подстицања интелектуалног и психофизичког развоја говорили су 

учитељи Тања Витас и Момчило Степановић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пројектна настава у првом разреду 

Ученици првог разреда су у току месеца септембра и октобра низом активности у својим 

одељењима реализовали пројектну наставу са темом „Упознавање“: 

- Цртеж ученика за одељењски пано 

- Израда картончића са сликом и именом ученика 

- Круг пријатељства – упознајемо се 

- Наша правила 

- Упознајем другове са оним што волим 

- Представљање кроз песму и покрет 

- Формирање  одељењске заједнице 

-Упознавање других одељењских заједница  

 

  



 

Играм фер и ван терена 

Дана 13.октобра 2018. реализован је завршни део пројекта „Играм фер и ван терена“ 

рекреација, едукација и друштвено-корисна акција. Пет спортских такмичења (мали 

фудбал, одбојка, стони тенис, полигон спретности, кошарка) велики број деце и 

родитеља, одлична атмосфера и временски услови, допринели су да утисци са овог 

догађаја буду веома позитивни. У такмичењима су учествовали ученици и њихови 

родитељи. У друштвено-одговорном делу овог пројекта прикупљана су средства за 

куповину нових и репарацију старих спортских реквизита кроз продајну изложбу 

различитих ручно израђених предмета ученика наше школе. Реализацију пројекта ове 

године помогла је општина Чукарица. 

 

Поштовани родитељи,  

у нашем пројекту прикупљено је укупно 38.309,00 динара за репарацију и куповину 

нових спортских реквизита за нашу школу. Захваљујем вам се на прилозима а највише 

на активном учешћу вас и ваше деце у пројекту "Играм фер и ван терена". 

 

Директорка ОШ „Бановић Страхиња“ Татијана Васовић Новосел 

 

  



 

На лепом плавом Дунаву 

Kултурно-образовни програм за ваншколско интерактивно учење 

Ученици другог разреда посетили су јединствени парк природе, праву еколошку оазу 

„Мали Дунав“- огледно имање Пољопривредног факултета и његових студената. 

Обишли смо водену ботаничку башту, зоо-врт са воденим птицама, акваријум са 

најразличитијим дунавским врстама риба, аласку колибу, кућу на води -сојеницу, 

пловили ,,Малим Дунавом“, а на језеру пецали дунавског шарана. 

Присуствовали смо часу посвећеном води и значају очувања водених токова, упознали 

се са легендарним ликом деда Панте званог Чепркало, који је заслужан за откривање 

чувеног археолошког локалитета у Винчи. Даље истраживање смо наставили посетом 

Археолошког налазишта Винча, значајног за откриће цивилизације коју многи сматрају 

зачетком европске културе... 

 

  



 

Такмичење у атлетици 

На Атлетском стадиону у Кошутњаку, у среду, 10. октобра, одржано је Општинско 

такмичење у атлетици. 

Нашу школу представљали су ученици старијих разреда. 

 

КАТЕГОРИЈА 5. И 6. РАЗРЕДА 

Софија Јањић  7/2 у трци на 100 метара освојила је 4. место 

Ана Васовић 6/3 у скоку у даљ 1. место 

Мина Ђурђевић 6/2 и Стефан Лишанин 6/1 учествовали су у трци на 300 метара, а 

Матеја Краљевић 6/1 у скоку у даљ. 

  

КАТЕГОРИЈА 7. И 8. РАЗРЕДА 

Нађа Ђурђевић 8/3 у трци на 100 метара освојила је 1. место 

Уна Балтић 8/3 скок у даљ 1. место 

Жарко Николић 8/1 скок у даљ 1. место 

Данило Никић 8/2 бацање кугле 1. место 

Урош Јањић 8/3 трка на 100 метара 4. место 

Немања Благојевић 8/3, трка на 800 метара 4. место 

Мушка штафета у саставу Жарко Николић 8/1, Урош Јањић 8/3, Данило Никић 8/2 и 

Андрија Никић 7/2, освојила је 1. место 

Женска штафета, у саставу Нађа Ђурђевић 8/3, Уна Балтић 8/3, Ангелина Топић 7/4 и 

Анђела Родић 7/4, освојила је 2. место 

Миња Чоловић 8/3 такмичила се у дисциплини бацање кугле, Сара Шебек 8/5 у трци на 

800 метара и Анђела Родић у трци на 300 метара. 

  

Сви ученици који су освојили прво место у својој дисциплини остварили су пласман на 

следећи ниво такмичења. 

  

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ одржано је 18. октобра. 

Ангелина Топић, ученица 7/4 освојила је злато у дисциплини скок у вис, резултатом 

1,63 м 

Жарко Николић, ученик  8/1  освојио је сребро у скоку у даљ 

Мушка штафета (Жарко Николић 8/1, Урош Јањић 8/3, Данило Никић 8/2 и Андрија 

Никић 7/2) освојила је бронзану медаљу. 

  

Ангелина Топић, првопласирана у својој дисциплини, остварила је пласман на 

Републичко такмичење, а Жарко Николић, као другопласирани, учестоваће на 

Међуокружном такмичењу. 

  



 

Ознака европског квалитета 

ETwinnig пројекту „Приче и песме о Светом Сави“, чији је главни координатор 

учитељица Слободанка Матић, додељена је Европска ознака квалитета за изузетност 

рада у оквиру пројекта. Овим признањем се потврђује да су „Ваш рад, рад Ваших ученика 

и школе признати на највишем европском нивоу“, стоји у саопштењу eTwinning тима. 

Пројекат који је урадила учитељица Боба Матић изложен је у посебном простору 

европског портала на www.etwinning.net 

 

 

  

http://www.etwinning.net/?fbclid=IwAR33HMc1VjLQ0CTQOTbgUce3h8ozXZieSQ21LugTXDKCLmLJ36o6hLFvRJc


 

Такмичење у пливању 

На Првенству Београда у пливању за ученике и ученице основних школа за 2018/2019. 

годину, одржаном 30. октобра на базену СЦ „11. април“ на Новом Београду, наши 

ученици постигли су добре резултате: 

Алекса Мирковић V/4, дисциплина 50 м прсно, 2. место и сребрна медаља 

Алекса Илић I/2, 50 м леђно, 2. место и сребрна медаља 

Катарина Тодорић VII/2, 50 м леђно, 3. место и бронзана медаља 

Небојш Вукоје VI/1, 50 м делфин, 4. место 

Страхиња Крстић VI3, 50 м краул, 6. место 

  



 

Ђаци прваци у школској библиотеци 

Ученици првог разреда су у оквиру пројектне наставе посетили школску библиотеку. 

Упознали су се са начином рада наше библиотеке. Постали су њени чланови. Видели су 

на којим полицама ће моћи да потраже своје прве књиге. Испричали су шта су све 

научили о Вуку Караџићу и добили похвалу нашег библиотекара. 

 

  



Полудневни излет 

Полудневни излет као једна од активности у оквиру пројектне наставе са темом 

„Осташе нам после Вука лепа слова и азбука“ 

 

Веће првог разреда је 19.10.2018. реализoвало излет – културно образовни програм за 

ваншколско интерактивно учење у оквиру организације „Радионице под отвореним 

небом”, упознавши се са пригодним садржајима едукативне радионице „У част 

Доситеју и Вуку“. 

 

Ученици су обишли Универзитетски парк. Посебна пажња посвећена је споменику 

Доситеју Обрадовићу, на чијем постаменту пише: ,,Идућ учи, у векове гледај,,. Потом 

су обишли музеј Вука и Доситеја где су имали прилике да виде различите предмете из 

Вуковог живота: наочаре, гусле, кошуље, кубуру, прамен косе, штулу... Имали су 

прилику да се упознају и са учитељицом Љутмилом кроз сценски приказ каква је школа 

била некада. 

 

У прелепом амбијенту градске куће из 19.века, (данас споменик културе) у дому 

породице Павловић обнoвили су научене садржаје и имали музичку радионицу. Потом 

су обишли ОШ ,,Краљ Петар Први“ у којој је Вук Караџић краће време учитељевао а 

након тога и Саборну цркву. У порти ове значајне цркве деца обилазе место где су 

сахрањени наши просветитељи Вук С. Караџић и Доситеј Обрадовић. 

 

Ученици су били веома заинтересовани и активно су учествовали у реализацији 

програма. 

 

 

  



„Маштачи“ 
 

Наш колега, учитељ Момчило Степановић, објавио је своју нову књигу, коју је 

промовисао на управо завршеном Сајму књига у Београду. Реч је о књизи под називом 

„Маштачи“, за који аутор каже да је „педагошки роман“. Ускоро детаљније о књизи... 

 

  

http://osbanovicstrahinja.nasaskola.rs/vesti/538/Mamtaci/


 

Светски дан школских библиотека 

Годинама уназад, последњег понедељка у месецу октобру, у школама широм света, 

обележава се дан школских библиотека. 

То је дан када библиотекари укључују ученике свих узраста да на одрећен начин укажу 

на значај библиотеке и књиге, а наши ученици су пустили машти на вољу и на тему „Моја 

библиотека“, литерарним и ликовним радовима исказали своју приврженост посебном 

месту у школи- својој библиотеци, онаквој каква је, или каквом је замишљају. 

Тако је настао пано, пун дечјих цртежа и текстова на српском и страним језицима- 

немачком, енглеском, руском... 

 

  



 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Посета Културном центру „Чукарица” 

Ученици 7. и 8. разреда који похађају наставу грађанског васпитања са наставницама 

Маријом Радовановић и Мирјаном Милановић посетили су 8. новембра Културни 

центар „Чукарица” како би погледали програм приређен поводом прославе дана рођења 

Вука Стефановића Караџића. 

 

  



 

Дан науке 

Допринос обележавању Дана науке у нашој школи уприличен је подсећањем на живот и 

дело славних научника. Наиме, Ана Стајић и Анђела Врбица, ученице 7. разреда, уз 

помоћ Наде Џаић, наставнице немачког језика, приказале су живот и дело великог 

немачког научника Алберта Ајнштајна и велике српске научнице Милеве Марић 

Ајнштајн. Своје истраживање о познатим научницима наше ученице изложиле су на 

немачком језику, на паноу, који се налази у кабинету за немачки језик. 

 

 

  



9. Green fest 

Већ девет година за редом, наша школа учествује у међународној манифестацији Green 

fest. 

Наши ученици седмог и осмог разреда, 16. новембра 2018. у Дому омладине одржали су 

радионицу под називом „Пластика није играчка“. Учествовали су Ања Савић 8/1, 

Исидора Ђуровић 8/3, Нина Лукић, Ива Михаиловић, Маша Стевановић, Анђела 

Петровић, Сара Шебек, Софија Немањић, Јана Јовановић, Илија Андрић и Јаков Сврзић 

8/5, Тијана Губеринић, Тара Јовановић 7/1, Милица Дудић, Уна Родић 7/2и Мила 

Марковић, Тара Вуковић 7/4. 

Подршку су добили од наставнице ликовне културе Јелене Јањић, као и од наставница 

биологије, Марине Милованчевић, Аните Сарка Пауновић и наставнице хемије Катарине 

Радуловић. Радионица је почела презентацијом и предавањем ученика о пластици као 

материјалу који је у честој употреби, како је настала и које су предности и мане употребе 

пластике. Ученици су на занимљив начин представили гостима какав ефекат има 

употреба пластике по људско здравље и објаснили шта је добра, а шта лоша пластика. У 

наставку презентације, ученици су показали како пластика угрожава природу и како 

утиче на живи свет у води и на копну, које су опасности по животињски свет када 

пластику бацамо у море и реке. У завршном делу презнтације говорило се о рециклажи, 

њеним предностима, као и предметима који се добијају од рециклиране пластике. Гости 

на радионици су били ученици првог и другог разреда ОШ „Бранко Радичевић“. 

Након презентације, ученици гостујуће школе су имали прилику да учествују у 

радионици која је на занимљив начин показала да употребљене пластичне флаше не 

морају да заврше као отпад, већ се могу претворити у различите украсне предмете и 

предмете који имају неку практичну примену. Ученици су правили пехаре, чаше за 

оловке, цветове и на крају је направљена мала изложба дечјих радова. По завштетку овог 

дела радионице, ученици су имали прилику да погледају едукативан филм „Проналазачи 

будућности“. Филм прати шесторо ученика средњих школа из различитих делова света, 

који представљају проблеме из њихових заједница, као и решења и прототипове које су 

осмислили, на највећем светском такмичњену средњошколаца „Интелов сајам науке 

инжењерства“ у Лос Анђелесу. 

  



20. новембар – Светски дан детета 

Светски дан детета обележава се 20. новембра, откада је давне 1954. године, на 

Генералној скупштини Уједињених нација, установљено да се на овај дан у свим 

државама света обележава Светски дан детета. 

 

На исти дан 1959. донета је Декларација о правима детета, а 1989. Конвенција о 

правима детета Уједињених нација. 

 

Овај датум обележава се као дан у којем се указује на обавезу друштва да ради у корист 

добробити деце, као и да се скрене пажња на актуелне проблеме са којима се деца 

суочавају. 

 

Према прошлогодишњем извештају Уницефа у Србији, положај деце у Србији 

побољшан је у последњих десет година. Смањена је смртност новорођенчади и мале 

деце за 50 одсто, више деце се уписује у школу. Међутим, проблема и даље има, ако се 

узме у обзир да 20% деце млађе од три године не иде на вакцинацију, 50% деце испод 

три године не иде у вртић, а код најсиромашнијих слојева друштва тек 9% деце иде у 

вртић. Једно од четворо деце старости до две године физички се кажњава. 

 

Према подацима Уницефа, у Србији 8,4% деце живи у апсолутном сиромаштву, а чак 

30,2% деце живи на граници сиромаштва. Све вакцине није примило 20% деце, а близу 

30% деце млађе од пет година нема адекватну исхрану. Свако треће дете у Србији у 

ризику је од сиромаштва. 

 

Веома важна тема у Србији је спречавање раног рада код деце и ступање у ране 

бракове. 

 

Ове године 20. новембра у Србији ће плавом бојом бити осветљене све најзначајније 

институције. Допринос у обележавању Светског дана детета дали су чланови ликовне и 

новинарске секције који су припремили пано за ову прилику. 

  

  



200 година од првог издања Вуковог „Српског 

рјечника“ 

На дан рођења Вука Караџића, великог реформатора српског језика и правописа, 

сакупљача народних умотворина, писца, филолога, једне од најзначајнијих личности 

српске културе и књижевности прве половине 19. века, чланови новинарске секције 

припремили су пано поводом овогодишњег великог јубилеја – 200 година од 

објављивања првог издања Вуковог „Српског рјечника“. Значај овог издања, а касније и 

његовог другог издања, за српски језик и културу, новинарке Исидора Ђуровић, Маша 

Стефановић, Јована Крстоношић и Симона Кафеџић, ученице 8/3, потрудиле су се да 

представе на паноу који је изложен у холу школе. 

 

 

 

  



 

Teen talk 

Ученици 8. разреда у оквиру предмета грађанско васпитање и верска настава са 

наставницама Мирјаном Милановић и Мајом Николић и представници Ученичког 

парламента, посетили су 20. новембра  Дом омладине и присуствовали конференцији под 

називом Teen talk. Ученици су имали прилику да се друже са својим вршњацима из 

других школа и да активно учествују у дискусијама на теме „Силвијина прича-

инспирација за све“ и „Да ли мислиш својом главом“. 

 

Сјај и беда друштвених мрежа 
 

Ученици наше школе сваке године посећују Teen Talk, конференцију посвећену 

тинејџерима. То је сјајна прилика да се млади друже, размењују идеје и мишљења, 

постављају питања и дају одговоре. 

У уторак, 20. новембра, ученици седмог разреда, са наставницом Маријом Радовановић, 

посетили су Дом омладине и присуствовали трибини „Сјај и беда друштвених мрежа“. 

Будући да млади све више времена проводе на друштвеним мрежама, ова тема им је 

посебно занимљива. Говорило се о добрим и лошим странама друштвених мрежа, како 

их треба користити на прави начин и у којој мери је говор мржње присутан на 

друштвеним мрежама. Учесници су били: Леа Станковић, Добринка Кузмановић, 

Бранислав Антовић, Гоца Тржан, Даница Ненадовић, Миљан Мандић и Дино Тутунџић. 

  

http://osbanovicstrahinja.nasaskola.rs/vesti/549/Sjaj-i-beda-drumtvenih-mreza/


 

 

Проналазачи будућности 

 

Група ученика седмог разреда која похађа наставу грађанског васпитања са 

наставницом Маријом Радовановић посетила је IX Међународни фестивал зелене 

културе. Реч је о манифестацији посвећеној екологији, заштити животне средине, која 

кроз филмске, образовне и активистичке програме подстиче културу живљења у складу 

са зеленим вредностима. 

Овогодишњи слоган фестивала био је "Пластика није играчка". Пластика као материјал 

није постојао до пре неколико десетина година, а данас је толико присутан да је га је 

просто немогуће избећи. За само неколико десетина година успели смо да пластику 

подигнемо на трон највећег загађивача, са све већим изгледима да наша Земља постане 

пластична планета. 

Ученици су били у прилици да погледају дела која су  направљена од пластичних 

предмета. Уметници су се досетили како да искористе старе и одбачене пластичне 

предмете и од њих направе нешто поптуно ново и несвакидашње. Поред изложбе, 

ученици су гледали и филм "Проналазачи будућности", који нам враћа наду да ће 

млади људи широм света успети да пронађу решење за проблеме које су створиле 

старије генерације. 

 

  



 

 

Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства/ A 

magical intercultur 

 

Ученици 1/1 и 1/4 у боравку, заједно са својим учитељима, ове године учествују у 

међународном пројекту ЧАРОБНА ИНТЕРКУЛТУРАЛНА МРЕЖА ПРИЈАТЕЉСТВА/ 

A MAGICAL INTERCULTURAL FRIENDSHIP NETWORK. 

Oснивач пројекта је Жељана Радојичић Лукић, учитељица Србије, Финалиста Global 

Teacher Prize, Амбасадор Varkey фондације, Амбасадор Foremost фондације. 

У пројекат је укључено више од 10 000 учесника из 35 земаља света из 400 школа. 

Пројекат има за циљ, да интеркултурално повеже децу, припаднике различитих народа, 

широм света, путем вршњачких учења о другим народима, њиховим земљама и 

културама. 

 

 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1970655383001628&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCxInCpTDgRD5Us5jze-5-WERc6cwRu3--1r2GWfkHutWXyKGVAiTq_vvV0e-dLea2G1fskyIQp7wNUj6RdmfqOBJKllDSuZHCw86q9yNeMTwR1Nnp2a_AvMF81ozbwnL40ztDC5vhNjF9srMMqVIZzdAjEk4PibICwkKu7pg4O0hn-nDW0suwggAM4zfJSXNojmowppLUQEY9POEAbngptnpOXb7hlAxIHV2k6qzP7wqSW77iK_b6-nxT4ryALvgAF7gNhTqgfzgh4LvKFZvawU8Ccad5aOSfNrIIzb_H_pQdFXjYRi1YQTm5IBEfiI3hvBO6nszn1gDbi8-oEt3mFUthnKVYgSU1KPX9ydm_8cIuaNpLAnK-ps5yuQKEMkNHA0gnjNNhnbE1dug2kN1BmICN16TMManp0pPJII_Np612weHlmltdH5yf3S_LGiMZ8rn4ooKOiLW-SVOO_&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1970655383001628&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCxInCpTDgRD5Us5jze-5-WERc6cwRu3--1r2GWfkHutWXyKGVAiTq_vvV0e-dLea2G1fskyIQp7wNUj6RdmfqOBJKllDSuZHCw86q9yNeMTwR1Nnp2a_AvMF81ozbwnL40ztDC5vhNjF9srMMqVIZzdAjEk4PibICwkKu7pg4O0hn-nDW0suwggAM4zfJSXNojmowppLUQEY9POEAbngptnpOXb7hlAxIHV2k6qzP7wqSW77iK_b6-nxT4ryALvgAF7gNhTqgfzgh4LvKFZvawU8Ccad5aOSfNrIIzb_H_pQdFXjYRi1YQTm5IBEfiI3hvBO6nszn1gDbi8-oEt3mFUthnKVYgSU1KPX9ydm_8cIuaNpLAnK-ps5yuQKEMkNHA0gnjNNhnbE1dug2kN1BmICN16TMManp0pPJII_Np612weHlmltdH5yf3S_LGiMZ8rn4ooKOiLW-SVOO_&__tn__=-UC-R


 

Такмичење „Дабар“  

Ученици наше школе су ове године по други пут учествовали на такмичењу „Дабар“. 

Такмичење је одржано 22. и 23. новембра за ученике старијих разреда у категорији 

Дабарчић и Млади Дабар. Иначе, „Дабар“ је међународно такмичење из рачунарске и 

информатичке писмености за ученике основних и средњих школа. Његов главни циљ је 

повећање интересовања ученика за рачунарство и информатику. Такмичење је 

намењено ученицима заинтересованим за различите области рачунарства и 

информатике. Нагласак је на програмирању и техничким знањима, али и општим 

темама и решавању конкретних проблема. Такмичење се одвија у четири категорије, 

које су везане за узраст ученика и разред који похађају: 1. Дабарчић (5. и 6. разред 

основне школе); 2. Млади Дабар (7. и 8. разреда основне школе); 3. Дабар (1. и 2. разред 

средње школе); 4. Старији Дабар (3. и 4. разред средње школе). На занимљив и 

интерактиван начин кроз ово такмичење ученици се упознају са областима рачунарства 

и информатике. Питања су тако конципирана да код ученика развијају вештине 

решавања проблема, алгоритамски начин размишљања, логичко решавање проблема, 

правилну употребу информационих технологија и њен утицај на друштво. Ученици 

кроз ово такмичење сазнају на који начин решавање проблема може бити занимљиво и 

забавно 

 

  



Песничка сусретања  
 

Приредба под називом „Песнички сусрети деце и младих Чукарице“, у организацији 

„Пријатеља деце Чукарице“, одржана је 28. новембра у ОШ „Ђорђе Крстић“. Нашу 

школу представљале су три ученице које су написале песме и прочитале их пред 

публиком и жиријем. Уна Родић, ученица 7/2 написала је песму „Моја Чукарица“, 

Тамара Дакуловић, ученица 8/4, написала је песму „Сваки“ и Татјана Вукосављевић, 

такође ученица 8/4, написала је песму „Дивља Ива“. Члан овогодишњег жирија био је 

писац Бранко Стевановић. 

Наше младе песникиње показале су да су надарене за писање поезије. Одлуком жирија, 

Тамара је за своју песму освојила 2. награду, а Татјана 3. место на општинској смотри. 

Честитамо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1977604588973374&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARA6Ms8aeNR3CWaAbvEd0Us3nV8JMbK7EdtHv5a6OTG_OdEEG9D2mtjRefBfHQbpgB0BYmx4XOlFztSrK2QWELmsQHxECXaxtt2S0j_5wbbspyJ6eAyIyTo8INWkVVaI3y-TG9vFsvw5ODmPnSk16OHsGCHB7PvFnoAw5EvtlOXnmPMkRy_OXGvMk6bevxlXpKNvS7rKS_krAM5BHXun28yy7MbbHR_lGZfiWv02qSAfcRq-eLHroqal77Hkg0jIAoQhvlhAIPfSpJbLyal0nGyIgj0rbCGLV7K_rb-euOsR14lxs7A7Ff0aJo2aECwOGzxqS2tTyuFGPnIgAKByKY0-XAN824WAbpfJfs-QFDwTHVEIeatGIAAc3jqkF5KQSF3G4K7ZgJH_1EK45TnOIGnb1iz7XAQmVayyRL7OQ9dRitPSLfIsKRsrfZ-o8XQiK5W7PApgB7jj-eg5kxIG&__tn__=-UC-R


 

 

Годишња доба 
 

Ученици првог разреда укључени су у пројекат „Годишња доба''. Наши најмлађи ђаци 

су, радећи у паровима, ликовним радовима представили јесен. Пројекат ће трајати 

током целе школске године, а ученици ће, пратећи промене током смене годишњих 

доба, развијати међупредментне компетенције кроз наставне програме српског језика, 

света око нас, музичке и ликовне културе. 

 

  



 

Фестивал науке 
 

У петак, 30. новембра, група ученика седмог разреда са наставницама Анитом Сарком 

Пауновић и Маријом Радовановић посетила је Фестивал науке. Ученици су учествовали 

у бројним експериментима и на веома занимљив начин обнављали градво из биологије, 

физике и хемије. 

 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1977684158965417&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDW_4etcwwNiKJlbwQ2__qzTTcHneC7N6WnSQzPTixEjrm06ZnAXOT4WamnQ8vlBQXdJuDLTshhpnhyLjHNBl2-8vg_Tt5b8ezSvL8N_4_FwuqyRS8HVJ_hWrkfABYVlMhx6rs6i1oSB6HzPTst2pdlTBhTRMGe1MPNcDAKDspnO_4BxGY2_RXhAuxDZrHapRy64Dr5bcqhjIMQI0MtOLz_Yj8rWXlo6qfy032LXtuyLr8YS6j_J9hMS2D4wdmSvoVyNKJP3PtOiIzMzWmdhvCODHHIOnuOuOG_P1aT8vYxffQckcNnA38tbN0S_iacvLU5CjCFpAaQQUz4u46eU1KolxwFE1paCe1udR75b90SNcCMLO9tAy10xSCMBw6IoQEZPuNNX4pLBErqdY2OqG-FvqxB8x5IzqpQn_8HvQDQLsVXHOzE88rk4utbWKwUQqp_TRHUN7Hf3oXeA9MO&__tn__=-UC-R


 

 Изложба икона 
 

Група ученица седмог разреда, заједно са вероучитељицом Мајом Николић, посетиле су 

у уторак 27. новембра .2018. изложбу икона у Конаку кнегиње Љубице. Иконе чувеног 

грчког иконописца Јоргоса Кордиса биле су изложене у оквиру изложбе под називом 

„Светлост од Светлости“. Током обиласка изложбе ученице су од кустоса имале 

прилику да сазнају много занимљивих детаља о начину израде икона. Осим тога, 

љубазношћу кустоса Конака кнегиње Љубице ученице су се упознале са историјатом 

овог чувеног београдског здања. 

 

 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1984961394904360&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDnmsMEgpsp2aAY_IrFHrqVTd1CcihhMH7uT_rz69_PdPbKd0uo7MVca6lWERnybO2B4rYB5m0K6Urxc6BsXlpf_FflMDwPLc_BXn9CqYWlXOL1a3hhqPQdlif0851vcSxXV561R2UZSShooKOoQ6LnnFTn9aAD18uVH-d8tqVXAyFZxPPgMhYDfPWWEKYVCmSG2DTkUlKqUyuh2G7DvfkIQTMNUxZG9KxMH4VabPnasZ0DWaTm8NQ3EfU4iFBJ9OZxKsTh4PCDg-XqwAPg09CDXOnnIl1c6nrEDskeOo_6wistMNjMDobq_KI45r71dj1Au1781YXZOGkOCoXiVB-EIC-6C_jbxwqNym4S75wnavEndCG_Biwz2Q5KAkphTWFm05HGO7Fko3N_0PHTjychNk_dQ4JoEQmUC1giFvHPiwVnct793vdEKNP7WWgeZOjQDa4oU85fvbDTvS52&__tn__=-UC-R


 

 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР   



 

Недеља парламентаризма 
 

Представници Ученичког парламента су заједно са координатором, педагогом 

Мирјаном Милановић, посетили Културни центар у среду 12.12.2018. и укључили се у 

Недељу парламентаризма. Том приликом су присуствовали разговору на тему 

„Комуникација - јавни наступ, увод у дебату“. Ученици су учествовали у дебати и 

размењивали мишљења са представницима Ученичких парламената са општине 

Чукарица. 

 

 

 

  



 

 

 

Светска шампионка 
 

Лара Илиев, ученица IV4, учествовала је током децембра на Светском такмичењу у џез 

балету у Пољској. У оквиру своје плесне групе Dance Factory освојила је прво место на 

свету за извођење дела Frendship, у номинацији -Модерни и савремени плесни покрети-

дуо. 

 

  



 

Књижевна радионица 
 

Ученици трећег разреда имали су прилику да учествују у веома занимљивој књижевној 

радионици која је одржана у Свечаној сали наше школе у петак, 14. децембра. 

Радионица је организована у сарадњи школског библиотекара са Издавачком кућом 

Propolisbooks. 

Гошћа на радионици била је Тања Лебовић Зечевић, преводилац са енглеског језика, 

која је нашим ученицима представила најчитанија дела енглеских писаца за децу. 

Кроз радионичарски рад и интерактивну комуникацију, ученици су са великом 

радозналошћу упливали у чудесни свет књиге и срели се са насловима попут: 

„Најгора деца“ и „Грозни тата“, писца Дејвида Валијамса, 

„Агенција за родитеље“, „Џојстик на дар“ и „Рођенданко“, писца Дејвида Бадијела, 

затим 

деци познатог романа „Мој брат је суперхерој“, Дејвида Соломонса и веома траженог 

дела „Клинац нормалац“, чији су аутори Грег Џејмс и Крис Смит. 

Књижевна радионица је организована са циљем да се деци приближе називи 

најчитанијих књижевних дела најпревођенијих дечјих писаца, да се заинтересују за 

књигу, читање, и да буду упућени на дела која читају њихови вршњаци широм света. 

Овај садржај је реализован на Дан библиотекара Србије. 

  



 

 

Сунчана јесен живота 
 

 

Недавно смо писали о томе да су наше две надарене ученице осмог разреда, Тамара 

Дакуловић и Татјана Вукосављевић, на конкурсу „Пријатеља деце Чукарице“, 

награђене за своју поезију, а сада стижу и нове награде за њихова литерарна остварења. 

На литерарном конкурсу који организује „Црвени крст Србије“ – „Црвени крст 

Чукарице“, на тему Сунчана јесен живота, Тамара је освојила прво место, а Татјана 

друго. 

Тамара и Татјана су награду примиле у Великој сали ГО Чукарице, на дан обележавања 

Међународног дана волонтера 

 

   

https://www.facebook.com/kojionodobarjunakbjese/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAZTT_YkyanhpWNFo9HWfchFnj3SVUw45PHzXkIuHri3ASkJKgjWWzADucMbmHc3HskgBN5xwvP7USu&hc_ref=ART9069GLzru3eTnvty_4C42rYwMIWquvB8soVQmdjnPRmF7Q_VFLo1fo1zz-3fo-wE&__xts__%5B0%5D=68.ARA0nrXmlfz44hS4Ly16CxOR7b32fw1-MjxHrYUEqkOSQpk7ZMgS07vdwfjR58ka2T52dCN4pTsvwiwlICSzY1hhWT_xUchJmxxDGX0TCs8b8jzGUwfqq7VmEHq7Zn8dbioht2A23PoLMA87mkkHaMhfiK5Xi2FsA26ffQZpfts2Y40j-e9Yv5evu9aYrxzzcLO86xK36VwaNoNZPDK1mO70IFcaJJ9HJ0jca8FM8-Ou3zhB4uWV46YPwmZnQdSXzbAeVZpM-lFhKuYJzU0zAQW31lHz8BuLm2iuHsz9fKDy3aMZ1XxUmNuAyiCRsTAuqv5fXtersL_bgTtlEW97fg
https://www.facebook.com/kojionodobarjunakbjese/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAZTT_YkyanhpWNFo9HWfchFnj3SVUw45PHzXkIuHri3ASkJKgjWWzADucMbmHc3HskgBN5xwvP7USu&hc_ref=ART9069GLzru3eTnvty_4C42rYwMIWquvB8soVQmdjnPRmF7Q_VFLo1fo1zz-3fo-wE&__xts__%5B0%5D=68.ARA0nrXmlfz44hS4Ly16CxOR7b32fw1-MjxHrYUEqkOSQpk7ZMgS07vdwfjR58ka2T52dCN4pTsvwiwlICSzY1hhWT_xUchJmxxDGX0TCs8b8jzGUwfqq7VmEHq7Zn8dbioht2A23PoLMA87mkkHaMhfiK5Xi2FsA26ffQZpfts2Y40j-e9Yv5evu9aYrxzzcLO86xK36VwaNoNZPDK1mO70IFcaJJ9HJ0jca8FM8-Ou3zhB4uWV46YPwmZnQdSXzbAeVZpM-lFhKuYJzU0zAQW31lHz8BuLm2iuHsz9fKDy3aMZ1XxUmNuAyiCRsTAuqv5fXtersL_bgTtlEW97fg


 

У сусрет Новој години 
 

Новогодишње припреме су, на радост свих нас у школи, почеле. На великом паноу у 

холу школе поставили смо новогодишњи пано и окитили јелку. 

Од понедељка, 24. децембра, у главном холу школе, биће организована и 

традиоционална новогодишња продајна изложба украса и сувенира које праве ученици, 

заједно са својим учитељицама, у боравку. 

  



 

Посета Свратишту за децу улице 

Представници 6/3 oдељења наше школе посетили су са својим одељењским 

старешином и неколико родитеља Свратиште за децу улице. Ученици су донирали 

Свратишту зимску гардеробу и обућу, школски прибор и слаткише који су прикупљени 

у оквиру хуманитарне акције коју су покренули почетком децембра. Сарадња 

Свратишта за децу и ученика наше школе биће настављена и у наредном периоду. 

 

  



Помоћ за Црквену народну кухињу 
 

Tрадиционална хуманитарна акција прикупљања намирница за Црквену народну 

кухињу при Верском добротворном старатељству успешно је завршена и ове године. 

Захваљујући ученицима, родитељима и колегама, прикупљене су солидне количине 

намирница и слаткиша које ће обрадовати кориснике кухиње. И ове године ученици су 

показали солидарност и искрено саосећањe са најсиромашнијим суграђанима. Писали 

су им божићне честитке са дирљивим и искреним жељама, а ученице петог разреда, 

Софија Јањић и Дуња Шоботовић, направиле су и пано са дивном поруком у име наше 

школе. На часовима енглеског језика ученици су, заједно са наставницом Наташом 

Павловић, паковали крекере и даривали за Црквену кухињу. Ученици седмог разреда, 

заједно са наставницом верске наставе, 21. 12. 2018. посетили су Кухињу и са радошћу 

помагали осталим волонтерима у активностима. У склопу акције, нашу школу је 

посетио и генерални секретар Верског добротворног старатељства свештеник 

Владимир Марковић, који је ученицима петог, седмог и осмог разреда укратко 

испричао чиме се све бави ова организација, као и о важности учествовања у оваквим 

акцијама. 

Још једном се захваљујемо свима који су на било који начин подржали ову акцију. 

Мир Божји – Христос се роди! 

  



Посета Дому за стара лица 
 

У оквиру пројекта Радост давања, који организује „Црвени крст Србије“, ученици 

другог разреда са учитељицом Олгом Фашељак, посетили су Старачки дом "Оливера 

Марковић" који се налази у непосредној близини наше школе. Уз поклоне и честитке за 

Нову годину провели су време са бакама и декама у игри, причи и дружењу. 

 

 

  



 

Гудачки концерт 
 

Поводом новогодишњих празника у Свечаној сали наше школе одржан је концерт 

гудачког квартета „Свети Ђорђе“. Концерт је организовао Слободан Герић, родитељ 

ученице наше школе Лене Герић из одељења I/3. Концерт је одржан за све ученике 

првог разреда, а репертоар је био прилагођен узрасту ученика. Деца су уживала 

слушајући класичну музику, чему сведоче и фотографије. На крају концерта, Слободан 

Герић је деци поделио бомбоне и пожелео им срећне предстојеће празнике. 

 

  



 

 

 

 

ЈАНУАР 
 

  



 

 

 

Такмичење у одбојци 

 
Општинско такмичење у одбојци за ученике седмог и осмог разреда одржано је 10. и 

11. јануара у Спортској хали „Партизан“ у Жаркову. Наша мушка одбојкаша екипа 

вредно је тренирала и припремала се за ово такмичење. Вежбали су оно што им не иде, 

трудили се да усаврше и унапреде своју технику, али у исто време изградили и оно што 

је најважније, тимски дух и сложност. Желели су да представе своју школу и себе у 

најбољем светлу, што су и урадили. Играли су врхунски, имали су падове, нервирали су 

се око неких поена, али дали су све од себе и учинили нас поносним. Оставили су срце 

на терену и на крају и узели тај пехар са осмехом на лицу. 

Екипу наше школе у саставу: Урош Јањић (капитен), Михајло Томић, Ђорђе Поповић, 

Иван Обрадовић, Петар Кељановић, Алекса Бугарин, Вукашин Тришић, Алекс 

Радуловић (ученици 8/3), Жарко Николић и Марко Филиповић (ученици 8/1), 

припремио је Младен Николић наставник физичке културе. 

Пут до финала није био лак. Први меч који су одиграли 10. јануара био је против екипе 

Основне школе „Аца Милосављевић”. Наши одбојкаши први сет добили су резултатом 

21:18, а други резултатом 21:8 и тиме обезбедили пролазак у даље такмичење. Следећи 

меч одигран је наредног дана са ученицима Основне школе „Ђорђе Крстић“, у ком су 

наши одбојкаши први сет добили резултатом 25:14, а други 25:19. Победивши у овом 

мечу пласирали су се у полуфинале у ком су играли против екипе Основне школе 

„Браћа Јерковић“. Полуфинални меч се завршио сигурном победом резултатом 2:0 

(25:17 у првом сету и 25:18 у другом). Задовољни својом игром, срећни и самоуверени, 

стигли су у финале у ком су се састали са екипом Основне школе „Уједињене нације“. 

Финални меч је дефинитивно оставио најјачи утисак на навијаче, било је напето и 

неизвесно, састале су се две најбоље екипе наше општине. Ипак, наши „Бановићи“ 

успели су да однесу победу у овом невероватном мечу резултатом 2:0 (26:24 у првом 

сету, 25:23 у другом). Са победничким медаљама вратили су се кући, обезбедивши 

учешће на Градском такмичењу. Припреме за нови ниво такмичења су настављене већ 

наредног дана. 

Поносни смо на наше ученике, желимо им много среће и успеха у даљем такмичењу, 

навијамо! Све честитке нашој екипи, али и екипама других школа, било је веома 

занимљиво и узбудљиво за гледање! 

  



 

 

Канцеларија за младе 

 

Ученици одељења 6/1 и 6/3, у оквиру предмета Грађанско васпитање, заједно са 

наставницом Мирјаном Милановић, посетили су Канцеларију за младе ГО Чукарица. 

Наши ђаци имали су прилику да се упознају са радом Канцеларије за младе, 

активностима и садржајима Канцеларије у наредном периоду, као и да кроз дискусију 

са координатором Канцеларије размене идеје и изнесу своје предлоге за нове идејне 

пројекте. 

 

  



Прослава Светог Саве 
  



Награде поводом школске славе 

 
На школском конкурсу поводом обележавања Савиндана, награђени су ученици млађих 

и старијих разреда за своја литерарна и ликовна остварења у славу великом српском 

просветитељу Светом Сави. 

ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ 

Млађи узраст 

Лена Милосављевић 4/2, 1. награда 

Ивана Кеча 2/1, 2. награда 

Дуња Цветковић 3/1, 2. награда 

Уна Прљић 1/5, 3. награда 

Софиа Шиљеговић 1/5, 3. награда 

Старији узраст 

Марија Кеча 6/1, 1. награда 

Уна Родић 7/2, 2. награда 

Василије Васић 5/2, 3. награда 

ЛИКОВНИ РАДОВИ 

Млађи узраст 

Наташа Видовић 4/2, 1. награда 

Реља Златановић 3/5, 2. награда 

Јована Милошевић 4/5, 3. награда 

Андреј Милић 1/2, 3. награда 

Старији узраст 

Милан Родић 6/4, 1. награда 

Јелена Зорица 5/4, 2. награда 

Сара Шљиванчанин 5/4, 2. награда 

Јулија Станић 5/4, 3. награда 

Мехмет Акиф Генчоглу 5/4, 3. награда 

 

  



 

Предавање о здрављу 
 

 

Патронажна служба ДЗ „Др Симо Милошевић" одржала је 29.1.2019. године у свечаној 

сали школе два предавања. Ученици шестог разреда слушали су предавање на тему 

„Здрави стилови живота“, док је тема за ученике осмог разреда била „Репродуктивно 

здравље". 

 

 

  



 

 

 

 

ФЕБРУАР 
 

  



 

Такмичење из страних језика 

 

РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

одржаног 23.2.2019. у ОШ „Милош Црњански“ 

Катарина Остојић - друго место 

Лука Пантовић - треће место 

Маша Цвејић - треће место 

Нина Маринковић - треће место 

Симона Кафеџић - треће место 

предметни наставник 

Татјана Ђорђевић 

 

РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

одржаног 24.2.2019. у ОШ „Милош Црњански“ 

Катарина Остојић - прво место 

Николина Вучевић - прво место 

Лука Пантовић - треће место 

Урош Јањић - треће место 

предметни наставник 

Мануела Јозић 

  

https://www.facebook.com/kojionodobarjunakbjese/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBSEXuSQe4zBt51zqC2RhUn6O7PKIN96646cmDcsm4nwlgjvdRoD2Dn8iqz_Cp2ZInzdthRipoUyKCN&hc_ref=ARQZDDhlfrfq-ltMhQr0nBCEPhGIl4FjQXBrX9PhFm6L5S9vwNuCUx_sJ0McvbaRjzo&__xts__%5B0%5D=68.ARDlxTcJB4vjk8FnPoF7_oYFiqRUdlRyz3J_kGnAc72WM_7uSo4abTLLjUNDQDA6nmB7jzkIsKfF8WSD_addVklGoOYkiA9IFG6ZAFNza_pacZo1g6QB8eh9ovJ5-YKaVS9djhwrvZInIreyg3rcgUO3iZFzwgwZELwGGbffcuvuBwQOj-SVykbBeOEsE8sJc1Y17WxqmhEgSS1FfMJYxvS1iEhSPza-bHuC93MwLDFiVyOpC4r0yXQarsB-Yj0qjOtTvI8jUkAezOfzvPBxZPKMd7yBiIgMGCPkoNIvtv6Xt7I14Rpw1k28aPrvEacjTjevlHNDfmyuCV3OQ1JPBw
https://www.facebook.com/kojionodobarjunakbjese/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARBSEXuSQe4zBt51zqC2RhUn6O7PKIN96646cmDcsm4nwlgjvdRoD2Dn8iqz_Cp2ZInzdthRipoUyKCN&hc_ref=ARQZDDhlfrfq-ltMhQr0nBCEPhGIl4FjQXBrX9PhFm6L5S9vwNuCUx_sJ0McvbaRjzo&__xts__%5B0%5D=68.ARDlxTcJB4vjk8FnPoF7_oYFiqRUdlRyz3J_kGnAc72WM_7uSo4abTLLjUNDQDA6nmB7jzkIsKfF8WSD_addVklGoOYkiA9IFG6ZAFNza_pacZo1g6QB8eh9ovJ5-YKaVS9djhwrvZInIreyg3rcgUO3iZFzwgwZELwGGbffcuvuBwQOj-SVykbBeOEsE8sJc1Y17WxqmhEgSS1FfMJYxvS1iEhSPza-bHuC93MwLDFiVyOpC4r0yXQarsB-Yj0qjOtTvI8jUkAezOfzvPBxZPKMd7yBiIgMGCPkoNIvtv6Xt7I14Rpw1k28aPrvEacjTjevlHNDfmyuCV3OQ1JPBw


 

28. фебруар-Национални дан књиге 

 
Поводом обележавања Националног дана књиге у нашој школској библиотеци одржан 

је час којем су присуствовали ученици из боравка (2/5) и читали стихове омиљених 

дечјих песника. Тиме смо послали поруку да никада не заборављамо вредности за које 

су се давно пре нас изборили неки учени људи. Ово је прилика да и друге обавестимо о 

значају датума који смо управо обележили и ево шта смо издвојили: 

Национални дан књиге је установљен још у време владавине кнеза Милоша 

Обреновића, захваљујући Димитрију Давидовићу,политичару, дипломати и 

уставописцу, који се залагао за уређење библиотеке у којој би се чувало наше 

национално благо. Овај датум је узет за Дан Народне библиотеке Србије и проглашен 

за Национални дан књиге.Обележава се многим садржајима у библиотекама и 

установама културе. 

  



 

 

 

МАРТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Општинско такмичење у програмирању 

 
На општинском такмичењу из програмирања одржаном 10. марта 2019. у ОШ ,,Бранко 

Радичевић" у Великој Моштаници, ученици наше школе остварили су следеће 

резултате:  

1. Константин Пашић, 5. разред - прво место 

2. Веља Врачаревић, 6. разред - прво место 

3. Здравко Ћосић, 6. разред - прво место 

4. Страхиња Грбић, 8. разред - прво место 

Предметни наставник Бојана Јанковић 

 

   



 

Шаховски хуманитарни турнир 

 
Шахисти наше школе, ученици Татјана Вукосављевић 8/4, Ања Радосављевић 7/4, 

Љубинко Васић 7/4 и Матеја Кнежевић 7/4, учествовали су на хуманитарном 

шаховском сусрету амбасада у организацији Друштва српско - азербејџанског 

пријатељства. Манифестација под називом „Београд 2019.“ одржана је у Свечаној сали 

Скупштине града, у уторак, 5. марта, под покровитељством Града Београда, уз подршку 

Одбора за спољне послове Народне скупштине Републике Србије, Шаховског савеза 

Србије и других партнера. Подршку су пружили и Амбасада Азербејџана у Београду и 

хуманитарна организација „Буди срећан“ из Београда, као и бројне јавне личности међу 

којима су били песник Љубивоје Ршумовић, легендарни велемајстор Александар 

Матановић, председник Шаховског савеза Србије Владан Цогољевић. 

Циљ ове манифестације је промовисање хуманости и афирмације доброчинства и 

донаторства, са жељом да се помогне социјално угроженим категоријама деце. 

Наши шахисти приказали су добру игру, а чар овог сусрета било је и дружење са 

познатим песником Љубивојем Ршумовићем. Деца су се упознала и са Владимиром 

Копривицом, професорм са Факултета спорта и физичког васпитања, који већ неколико 

година носи титулу Најбољег професора Београдског универзитета, затим са Владицом 

Андрејићем, професором Математичког факултета у Београду, који је првак света у 

необичној дисциплини – Антишах. 

Поред присутних представника амбасада Пакистана, Ирана, Турске и других земаља, и 

представника наше школе, на турниру су учествовала деца из хуманитарне 

организације „Живимо заједно“, Специјалне школе „Вељко Радмановић“, Математичке 

гимназије, дечји хор Предшколске установе „11. април“. 

Вест о овом догађају пренеле су неке дневне новине, а на РТС је емитован прилог у 

Јутарњем програму и у Спортском дневнику.  

http://www.politika.rs/…/Prvi-humanitarni-sahovski-turnir-a… 

 

  

http://www.politika.rs/scc/clanak/424230/Prvi-humanitarni-sahovski-turnir-ambasada?fbclid=IwAR2a-edraYCLDa9Ulif_VKwWqFo1pSksgggZCr8cXaahAM74SpuMgqB2wTk
https://www.facebook.com/kojionodobarjunakbjese/photos/pcb.2120614468005718/2120613518005813/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBr2qSztujvxUSC1Mc9s4N6zx_FQUEgXWAekrrur6Mhes8QXKPKDFFs2EgZhknU-a7yA_fqZj3kEVoZ&__xts__%5B0%5D=68.ARALK1YF7J7fxS6wZmnQb_wTyL2FupXenKOc3lQjopMkfBfWJqYW29d0yIGlPL1YL1ABQ9mmdzH3_j0ahwKG88CktvShxY8Wsl0eBYQ8ArnJKfeouaDuL8KqrNk109eRPNakgt9KyZrEZGx1-1q6hyUR1P4sup1WMjXNOy69RpgoEEhxIGLv6iW2G9sjmuJXkTl04GkApvvNZLKWVld4M6XrZ0mfSxIhXMXEs1ONmSxZXWlDBGJYqEDxA4t2xvGA0ZUrkeoi2Dt5eLc2IsVyEGcGWOCXvIKGrg8HK4OVcu3WipSg7rWOzV33BzP5UuMEBdF9Vl5oFOM1E8ScmDDinek5MQ
https://www.facebook.com/kojionodobarjunakbjese/photos/pcb.2120614468005718/2120613518005813/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBr2qSztujvxUSC1Mc9s4N6zx_FQUEgXWAekrrur6Mhes8QXKPKDFFs2EgZhknU-a7yA_fqZj3kEVoZ&__xts__%5B0%5D=68.ARALK1YF7J7fxS6wZmnQb_wTyL2FupXenKOc3lQjopMkfBfWJqYW29d0yIGlPL1YL1ABQ9mmdzH3_j0ahwKG88CktvShxY8Wsl0eBYQ8ArnJKfeouaDuL8KqrNk109eRPNakgt9KyZrEZGx1-1q6hyUR1P4sup1WMjXNOy69RpgoEEhxIGLv6iW2G9sjmuJXkTl04GkApvvNZLKWVld4M6XrZ0mfSxIhXMXEs1ONmSxZXWlDBGJYqEDxA4t2xvGA0ZUrkeoi2Dt5eLc2IsVyEGcGWOCXvIKGrg8HK4OVcu3WipSg7rWOzV33BzP5UuMEBdF9Vl5oFOM1E8ScmDDinek5MQ


 

Популарна наука 

 
У среду 6. марта, у Библиотеци „Лаза Костић“, у органицацији Пријатеља деце 

Чукарица, одржана је радионица Популарна наука, настала по књизи Урнебесна 

физика, тројице аутора - Бранка Стевановића, Светислава Пауновића и Игора Коларова. 

Ученици шестог разреда наше школе, заједно са наставницом информатике Бојаном 

Петровић и наставником физике Јованом Тодоровићем, посетили су ову радионицу. 

Радионицу су водили песник Бранко Стевановић (коаутор књиге) и Драгослав 

Пауновић, продуцент књиге и инжењер електротехнике. Они су, заједно са децом, 

представили различите занимљиве експерименте, са циљем да се ученицима приближи 

физика, развије код њих свест о добробити науке и дође до одговора на питање „а чему 

то служи“. 

Анђела Миленковић и Леон Илиев, ученици 6/3, пуни су утисака са ове радионице. 

Испричали су како су постали „урнебесни физичари“ заједно са свим другарима који су 

присуствовали радионици. Открили су да ваздух има масу и запремину, научили како 

јаје може да плута у води, шта се дешава када сипамо воду у флашу кроз левак, а шта 

када обложимо флашу глином па онда покушамо да сипамо воду. Поред необичних 

експеримената, мали „урнебесни физичари“ испричали су и да су чули разне анегдоте о 

највећим српским и светским научницима. 

  



 

Општинско такмичење из географије 

 
Седми разред:  

1. Ана Стајић 7/2 - друго место 

2. Милица Дудић 7/2 - треће место 

 

Осми разред: 

1. Тамара Дакуловић - прво место 

2. Ана Евтоски - друго место 

3. Маша Стефановић - треће место 

4. Крстиња Симоновић - четврто место 

 

  



 

 

Књижевна олимпијада 

 
На општинској Књижевној олимпијади, одржаној у ОШ „Филип Кљајић Фића“, 

ученици наше школе постигли су следеће резултате: 

 

8. разред: 

Татјана Вукосављевић 8/4 - 2. место 

Тамара Дакуловић 8/4 - 2. место 

Урош Илић 8/4 - 3. место 

 

7. разред 

Александра Савкић 7/4 - 3. место 

Софиа Андрић 7/3 - 3. место 

 

Сви ученици остварили су пласман на окружни ниво. 

Предметни наставници Јелена Динић и Марија Радовановић. 

 

 

 Општинско такмичење из историје 

 

На општинском такмичењу из историје постигнути су следећи резултати: 

 

Андреј Добросављевић 8/2 - 2. место 

Ђорђе Тодоровић 8/1 - 3. место 

Стефан Радивојевић 6/2 - 2. место 

Драгутин Моретић 6/2 - 3. место 

 

Ученици су остварили пласман на окружни ниво. 

Предметни наставник Дивна Димитријевић. 

  



 

 

Општинско такмичење из српског језика и језичке 

културе  

Одржано 17. марта 2019. године у ОШ „Уједињене нације“ 

5. разред 

Име и презиме, разред, број освојених бодова, место 

КОНСТАНТИН ПАШИЋ 5/4, 20, 1. место, пласман на градско такмичење 

КСЕНИЈА МИЛИЋ 5/2, 18, 2. место, пласман на градско такмичење 

МИА МИРЧЕВИЋ 5/4, 16, 3. место, пласман на градско такмичење 

КАТАРИНА ОТАШЕВИЋ 5/4, 15, 3. место 

7. разред 

Име и презиме, разред, број освојених бодова, место 

ТИЈАНА ПОПОВИЋ 7/1, 18, 2. место, пласман на градско такмичење 

АНГЕЛИНА ТОПИЋ 7/4, 17, 2. место, пласман на градско такмичење 

АЛЕКСАНДРА САВКИЋ 7/4, 16, 3. место, пласман на градско такмичење 

АНЂЕЛА МИЛОШЕВИЋ 7/4, 16, 3. место, пласман на градско такмичење 

ТАРА ЈОВАНОВИЋ 7/1, 15, 3. место 

6. разред 

Име и презиме, разред, број освојених бодова, место 

БОРИС ВИДОВИЋ 6/3, 20, 1. место, пласман на градско такмичење 

КАТАРИНА ЗЕЛЕНИКА 6/4, 20, 1. место, пласман на градско такмичење 

СТЕФАН РАДИВОЈЕВИЋ 6/2, 20, 1. место, пласман на градско такмичење 

ЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ 6/2, 19, 1. место, пласман на градско такмичење 

МИЛИЦА КОСТИЋ 6/2, 18, 2. место, пласман на градско такмичење 

МАРИЈА КЕЧА 6/1, 17, 2. место, пласман на градско такмичење 

ПАВЛЕ УЗЕЛАЦ 6/1, 16, 3. место, пласман на градско такмичење 

ЛУКА ИЛИЋ 6/2 15, 3. место 

8. разред 

Име и презиме, разред, број освојених бодова, место 

ИВА МИХАЈЛОВИЋ 8/5, 1. место, директан пласман на градско такмичење 

МАША СТЕФАНОВИЋ 8/3, 17, 2. место, пласман на градско такмичење 

ТАТЈАНА ВУКОСАВЉЕВИЋ 8/4, 16, 3. место, пласман на градско такмичење 

  



 

Музика  

 

Награда за катарину Рађен 

Катарина Рађен, ученица 4. разреда наше школе, освојила је трећу награду на 

међународном такмичењу „Даворин Јенко“ и прву награду на такмичењу музичких 

школа Србије „Меморијал Душан Протић“. 

 

 

 

Концерт ученика МШ „Ватрослав Лисински“ 

 
У понедељак, 18. марта, у нашој школи организован је концерт ученика МШ 

,,Ватрослав Лисински". У публици су били ученици млађих разреда наше школе, који 

су пажљиво слушали и уживали у програму. Ђаци су имали прилику да се упознају са 

различитим музичким инструментима и тако обогате своје музичко образовање. 

 

 

  



Такмичења 

 
Биологија 
 

На oпштинском такмичењу из биологије које је одржано у нашој школи, пласман на 

градско такмичење су остварили следећи ученици: 

Наталија Максимовић 7/2 90 бодова 

Тара Вуковић 7/4 90 бодова 

Ана Стајић 7/2 88 бодова  

Тара Јовановић 7/1 80 бодова 

 

 

Страни језици 

Окружно такмичење из енглеског језика одржано је  23. марта 2019. у ОШ ,,Доситеј 

Обрадовић''. Наши ученици остварили су следеће резултате: 

Енглески језик 

1. место – Катарина Остојић 8/4 и пласман на републичко такмичење 

2. место – Лука Пантовић 8/4 

Маша Цвејић 8/1 

Нина Маринковић 8/3 

Симона Кафеџић 8/3 

Ко од ученика који су освојили 2. место иде на републичко такмичење знаће се по 

добијању коначне ранг листе. 

 

Немачки језик 

Окружни ниво такмичења одржан је  24. марта .2019. у ОШ ,,Змај Јова Јовановић''. 

Наши ученици остварили су следеће резултате: 

1. место – Катарина Остојић 8/4 

2. место – Лука Пантовић 8/4 

3. место – Урош Јањић 8/3 

Сви ученици остварили су пласман на републичко такмичење 

  



 

Светски дан поезије 

 
Светски дан поезије обележава се 21. марта, на радост читалаца и стваралаца поезије 

широм света. 

Наша школска библиотека је обавестила ученике о значају овог датума и позвала све 

оне који пишу песме да дођу и доставе своје радове, које су чланови Библиотечке 

секције, поставили на пано и изложили у холу школе. 

Пано су уредиле ученице: Невена Веселиновић, Андреа Крстић, Маша Ђорђевић, 

Теодора Милетић и Нина Павловић, члан Читалачког клуба школске библиотеке. 

Поетски, ученички радови су рај за око и душу свакога ко застане поред паноа, али 

могу да буду и врло подстицајни за друге ствараоце, чији стихови чекају да задиве 

читалачку публику. Не заборавимо да је сврха проглашења Светског дана поезије, 

управо, усмеравање на читање, писање и објављивање ауторских дела. 

  



Бициклизам 

 
Шампионат Србије у Зимском бициклизму – дисциплина Цикло крос одржан је у 

Великом Градишту крајем фебруара. Ученици наше школе освојили су две бронзане 

медаље у категорији до 15 година девојчице и до 11 година дечаци. 

Недељу дана касније, на Калемегдану у Доњем Граду одржано је Првенство Београда. 

Петар Павловић, ученик 2/2, овога пута био је још успешнији освојивши две златне 

медаље а, због своје конституције, зарадио је надимак Атом мрав. Петрова сестра 

Марија Павловић, ученица 6/2, освојила је злато на Првенству Београда. 

Марија је са школском екипом, заједно са Максимом Шиљег 6/2 и Бојаном Савић 6/4, 

на Првенству Београда освојила и бронзану медаљу у гимнастици. 

 

Петар Павловић, ученик II/2 ОШ „Бановић Страхиња“, одлично je започео такмичарску 

сезону на бициклу у зимским дисциплинама Цикло кросу. 

Назив такмичења, медаља 

Првенство Србије - Цикло крос, бронза 

Отворено Првенство Београда - Цикло крос, злато 

Првенство Београда - Цикло крос, злато 

I Куп КУП Београда, злато 

Марија Павловић, ученица VI/2 ОШ „Бановић Страхиња“, добро је започела 

такмичарску сезону на бициклу у зимским дисциплинама Цикло кросу. 

Назив такмичења, медаља 

Првенство Србије – цикло крос, бронза 

Првенство Београда - Цикло крос, злато 

  



Златна сирена 

 
 „Златна сирена“ – градско такмичење из музичке културе, одржано је 25. марта у 

Дечјем културном центру. Ученица 5/4 Сара Миљковић освојила је 1. место са 98 поена 

у категорији Дечја забавна песма свих епоха. Сара је изводила нумеру из филма 

„Пинокио“ Give a little whistle. 

 

 

  



 

Књижевна олимпијада – окружни ниво 

 
Окружни ниво такмичења Књижевна олимпијада одржан је у ОШ „20. октобар“ на 

Новом Београду, у суботу 30. марта. Сви наши ученици остварили су добар пласман: 

 

Урош Илић 8/4 – 1. место (пласман на Републичко такмичење) 

Татјана Вукосављевић 8/4 – 1. место (пласман на Републичко такмичење) 

Тамара Дакуловић 8/4 – 2. место (пласман на Републичко такмичење) 

Михајло Стајић 8/5 – 3. место 

Софиа Андрић 7/3 – 2. место (пласман на Републичко такмичење) 

Александра Савкић 7/4 – 3. место 

 

 

  



 

 

Отворена врата за будуће прваке 29. марта 2019. 
 

У петак, 29. марта.2019. године у 17 часова, посетили су нас будући прваци са својим 

родитељима. Дружење је почело у холу школе, где је директорка школе, Татијана 

Васовић Новосел, упознала родитеље и предшколце са безбедношћу школе и 

организацијом рада. У продуженом боравку наши гости су се упознали са радом 

боравка, како изгледа један дан у боравку и које активности обављају. Након тога 

посетили су фискултурну салу и сазнали нешто више о техничкој опремљености школе. 

Пред сам крај дружења, предшколци су имали прилику да виде како изгледају 

учионице и седну у ђачку клупу. Обилазак школе, на велику радост малишана, завршен 

је боравком у шумици. Деца су имала прилику да уживају на чистом ваздуху играјући 

се, док су родитељи постављали додатна питања директорки школе. 

 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2148319461901885&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARATgRWQXuaGUxwJDSb7QbJvrDPzef4Y_KtuhsghmxseWzOI9_ki4-iSfqiHhjlaFmhl6TkJTl2TORPL622lkIFQvZK6ZFkpucKeP-imqZ8s0XLzu3ExG75sKxG5hTfsgw1PYwbjWvbscQGpcyYTXG3qhrOYK8-CbZnV8kf8dXT6zp1sLQIRnNR52aZkzE2QeQHHPATWQjsacfV_giIFxgLmZfomlNuveFccjUn9UCIjd_StoYamZMUpMfi8VeR9nxqI0JQ3lGatCzuyJRE0sB7Jm5RankvgNu-pARR6XNmjA85dhvnBz2wInbPVapA0xI87bnSej5kusKMBTHEzGJ8ygxgSU80Vk0uw8hoiigBDTOb_WQlFLG1LxhmXrKfHsSNkULTruWmqhIW6bw3lTfeuzZJ7iYVLglWA3oWQsnufZQEnrvzDxfJxc0r6IR_AKxU2DBR938WNAaox8ot4&__tn__=-UC-R


 

 

 

АПРИЛ  



Полигон спретности 

 
У Основној школи „Павле Поповић'' у Вранићу, 29.3.2019. године одржана је друга 

међуопштинска смотра „Полигон спретности'', пројекат „Школски спорт'' под 

покровитељством ГО Барајево. 

Ученици четвртог разреда наше школе, које је предводила учитељица Владислава 

Ђурковић, освојили су 3. место. 

Школе које су учестововале су: 

ОШ „Дражевац'', Дражевац, 

ОШ „Вук Караџић'', Степојевац, 

ОШ „Бранко Радичевић'', Велика Моштаница, 

ОШ „Љуба Ненадовић'', Жарково, 

ОШ „Вељко Дугошевић'', Звездара, 

ОШ „Јанко Веселиновић'', Вождовац, 

ОШ „Свети Сава'', Врчин. 

  



Сајам образовања 

 
Ученици седмог и осмог разреда који похађају наставу грађанског васпитања посетили 

су 23. марта Сајам образовања. Сајам је одржан у ОШ „Исидора Секулић'' и било је 

присутно преко тридесет средњих школа. Ученици су имали прилику да се упознају са 

условима уписа, начином рада школе, као и да разговарају са професорима и 

ученицима који похађају ове школе. Наша школа традиционално у оквиру Програма 

професионалне оријентације посећује сајмове образовања, као и све средње школе за 

које матуранти покажу интересовање. Посете су организовали наставници Марија 

Радовановић и Станислав Кошћал. 

 

 

  



 

 

 

 

АПРИЛ 

 

  



Окружно такмичење из математике за 4. разред 
Похваљују се ученици 4. разреда који су на окружном (градском) такмичењу из 

математике постигли следеће резултате: 

 

1. Наташа Видовић IV-2 75 поена - III место 

2. Филип Костић IV-2 53 поена 

 

 

Такмичење из математике за старије ученике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математичка олимпијада у Москви 

 
Милан Икодиновић, ученик 5/1, учествовао је на Математичкој олимпијади одржаној 

17. марта у Москви. Остварио је изузетан успех стигавши до финалног дела такмичења. 

Директор Математичке гимназије у Београду потврдио је да је ово први пут да су деца 

из Србије остварила улазак у финале, па тако Миланов успех има још већи сјај. 

Све учеснике Олимпијаде примио је министар Ненад Поповић, који је задужен за 

иновације и технолошки развој. 

Честитамо Милану на оваквом успеху 

  



 

 

 

Светски дан дечје књиге, дан Ханса Кристијана 

Андерсена и  

песнички сусретАндерсену у част 

 
Дански књижевник и најпознатији светски писац бајки, Ханс Кристијан Андерсен, 

рођен је 2. априла 1805. године. Многи су га сматрали краљем дечјих писаца, јер је 

умео да продре у душу бића и ствари. 

Царево ново одело, Мала сирена, Снежна краљица, Ружно паче, Палчица... само су неке 

од његових најпознатијих бајки, које познају генерације читалаца. 

Андерсенове бајке читају деца широм света, оне су инспирисале ауторе филмова, 

балета, позоришних комада... Један велики булевар у Копенхагену носи његово име, а 

дан његовог рођења - 2. април обележава се као Светски дан књиге. 

Ми смо, Андерсену у част, у свечаној сали школе, 2. и 3. априла, организовали 

песнички сусрет, за ученике од 1. до 4. разреда. Наша гошћа је била Љиљана Нинковић 

Мргић, која пише поезију и прозу за најмлађе читаоце 

 

 

  



 

Професионална оријентација 

 

У оквиру Програма професионалне оријентације, за ученике седмог и осмог разреда, 

одржана је презентација XIII београдске гимназије 10. априла 2019. године. Ученицима 

су о условима уписа и начину школовања у овој престижној београдској гимназији 

говорили професори и ученици, од којих су неки похађали управо нашу школу. 

Ученици ће моћи да посете и саму школу 20. априла, када су организована отворена 

врата за све матуранте. 

 

  



Атлетика 

 
Жарко Николић, ученик 8/1, освојио је прво место за скок у даљ, а Ангелина Топић, 

ученица 7/4, освојила је прво место у скоку у вис на Међуокружном школском 

такмичењу у Сремској Митровици. 

Пласирали су се у финале које ће бити одржано за седам дана на истом стадиону.  

Уколико победе на републичком такмичењу, остварују право за учешће на Светском 

школском првенству у Сплиту у Хрватској. 

 

 

 

 Златни атлетичари 

На Републичком школском такмичењу у Сремској Митровици, наши златни атлетичари 

освојили су нове златне медаље.  

Жарко Николић, ученик 8/1, скок у даљ, и Ангелина Топић, ученица 7/4, скок увис, 

освојили су прво место у својој дисциплини. 

  



 Настава у природи 
 

Ученици првог разреда су реализовали наставу у природи у периоду од 8. до 15. априла 

2019. у одмаралишту „Рудник“ на Руднику. 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2211547208912443&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAmeOXXDpw9YS6H8DfouFpYmBAT_b1aQpOefTVx4kYXjrVu05ClCsG5sJ1PLdv4pzjLUMh8py_E4vmIaS-RVtIeo7lFe-b-lUcpBNsqjoUt3FEK7FAX2td9k4L21n8HI-PkULpSUg1gyy8ANqoUJA2rg41Ptx4XAKGsYOIPMhyu_6sUuy3JxeLk_-7EmjUCLPneeZS9-ENjyOFmwR9KlkDBZ_UPfyLdKOZY6GrB56OcmEIViG0MQLl28fpFfaSad-WmWvV6pZovvRwb0P9uNrdLMbozwoDGq0RL0k_-DH-iNwkbOLPN7icjluvIRpw4gofMjIDK0E4IHkIrKkZ8DJ08Gkoz8YALoVMZMM2-QhtfAA4htNdNg_oqZyNqoR0CAkFQWKTjW4R75tmAJrtRvkMWVJ2GvOe6ytQiyV94hYlr11xI0Hy6iUiDCTqbMYhLzqrsxckm9QKt4FhkBA5Y&__tn__=-UC-R


Мислиша 

 
Ученици 4. разреда учествовали су на математичком такмичењу „Мислиша” и постигли 

следеће резултате: 

1. Никола Анђелић 4/1 96 поена 2. место 

2. Михајло Јовановић 4/1 94 поена 2. место 

3. Наташа Видовић 4/2 93 поена 3. место 

4. Огњен Ивановић 4/2 83 поена похвала 

5. Ђорђе Кузмановић 4/2 82 поена похвала 

6. Лена Милосављевић 4/2 78 поена похвала 

7. Ђорђе Голубовић 4/1 78 поена похвала 

8. Дуња Барјактаровић 4/5 70 поена похвала 

 

На Математичком такмичењу „Мислиша 2019” одржаном 14. марта учествовало је 44 

ученика другог разреда. Похвале су добили ученици Стефан Триван 2/2, Павле 

Агатоновић 2/2, Лука Капларевић 2/5 и Матеја Симић 2/3. 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/kojionodobarjunakbjese/photos/a.915624988504678/2179784202088744/?type=3&eid=ARAsrqY2kZ0G_mNaOZHvz9i2UBvt2mO88_TjKZzm1yHyg7GWMpyAQ2f_GzugwFrUHqEaBU7AwpOYcC5R&__xts__%5B0%5D=68.ARA1mZFiomm7xs9Bj550N0NrMyViaxgmOy2I_pC6iYzt7vnjPCWz-aHG7kmvZI6-jdIKp2vyixUyfThEQqFpDtl13628Da9IB44ogoX9hAnTrZCD3Or8w1YnewVOmVgBDEayRUrV4bRlLeXHTGXiWYqSuS2o3Mahbv1Vc21XAZaQoNZdNyU5ZWnQPjEeMvDEI83Sab16jmtOTLn-XYJYXFND1qr9oj8SpKLGuy4cw4jsVXaF9BbZC9ELL00Zn7FYs80EYVsmjoBh3ArprPU8sWTT1cEQanyh1AJPUbp6slDJ7q7HCK97wUVAp9sLf-nsb-Z9l6xRk2pGOJ6dPzrJKvsMhA&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/kojionodobarjunakbjese/photos/a.915624988504678/2179784202088744/?type=3&eid=ARAsrqY2kZ0G_mNaOZHvz9i2UBvt2mO88_TjKZzm1yHyg7GWMpyAQ2f_GzugwFrUHqEaBU7AwpOYcC5R&__xts__%5B0%5D=68.ARA1mZFiomm7xs9Bj550N0NrMyViaxgmOy2I_pC6iYzt7vnjPCWz-aHG7kmvZI6-jdIKp2vyixUyfThEQqFpDtl13628Da9IB44ogoX9hAnTrZCD3Or8w1YnewVOmVgBDEayRUrV4bRlLeXHTGXiWYqSuS2o3Mahbv1Vc21XAZaQoNZdNyU5ZWnQPjEeMvDEI83Sab16jmtOTLn-XYJYXFND1qr9oj8SpKLGuy4cw4jsVXaF9BbZC9ELL00Zn7FYs80EYVsmjoBh3ArprPU8sWTT1cEQanyh1AJPUbp6slDJ7q7HCK97wUVAp9sLf-nsb-Z9l6xRk2pGOJ6dPzrJKvsMhA&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/kojionodobarjunakbjese/photos/a.915624988504678/2179784202088744/?type=3&eid=ARAsrqY2kZ0G_mNaOZHvz9i2UBvt2mO88_TjKZzm1yHyg7GWMpyAQ2f_GzugwFrUHqEaBU7AwpOYcC5R&__xts__%5B0%5D=68.ARA1mZFiomm7xs9Bj550N0NrMyViaxgmOy2I_pC6iYzt7vnjPCWz-aHG7kmvZI6-jdIKp2vyixUyfThEQqFpDtl13628Da9IB44ogoX9hAnTrZCD3Or8w1YnewVOmVgBDEayRUrV4bRlLeXHTGXiWYqSuS2o3Mahbv1Vc21XAZaQoNZdNyU5ZWnQPjEeMvDEI83Sab16jmtOTLn-XYJYXFND1qr9oj8SpKLGuy4cw4jsVXaF9BbZC9ELL00Zn7FYs80EYVsmjoBh3ArprPU8sWTT1cEQanyh1AJPUbp6slDJ7q7HCK97wUVAp9sLf-nsb-Z9l6xRk2pGOJ6dPzrJKvsMhA&__tn__=EHH-R


Хумантирана изложба у оквиру пројекта „Деца деци” 

У оквиру пројекта „Деца деци”, који је реализован на нивоу школе, ученици су 

припремили материјал за продајну изложбу. Изложба је хуманитарног карактера и 

организоваће се у уторак, среду и четвртак у холу школе. Од прикупљених средстава 

купиће се потребне намирнице за Свратиште за децу улице на Новом Београду. 

 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2183517091715455&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAPArDia8v-hJlXAvK-vZgvNfET0H2pBUX4ZX6MR6m2UailD1wyRbcfMCum0M9c7cT__5m9NzR8C26HoLEfI_hteVP-kJuymSpTKpf6mkhxP8FJgAg-9lL2F8IWtQgeoUpqs8DGHToMDxb8tiL8VdVFasKMX29TZDMTMrhncx3UPhRLZlKQHUiN58vYQZ0cIPqP9-AkZoahFAnNJbgECqNjv5fPBC7c9-AlrKNXOCriRnAzBgNey6unzFlmkWEpD8eNevrZ1SQvzl2d4e5Dx7P5XXgba5G_rHubcV9gjx55dbTxw7LJHlbM2lM51Hy0zk7Fy2jP8AWx-OYvjaJrSUOe2w&__tn__=-UC-R


   Похвала и признање 

Параолимпијски комитет Србије , по традицији, сваке године додељује признања за 

остварене резултате најбољим параолимпијцима.Тако је и ове године, за успехе 

постигнуте у претходној, 2018. години, Комитет уручио признања најуспешнијим 

појединцима, екипи, тренеру, породицама заслужних параолимпијаца који више нису 

међу нама, али и компанијама и установама, које су, у 2018. години, највише подржале 

параолимпијски покрет у Србији. Са поносом обавештавамо да је међу добитницима 

признања и наша школа „Бановић Страхиња“. 

 

  



 

 

 

Окружно такмичење из историје 

На окружном такмичењу из историје Андреј Добросављевић, ученик 8/2, освојио је треће 

место и пласирао се на Републичко такмичење које ће бити одржано 12. маја у Нишу. 

 

   



 

Мислиша 

Ученици првог разреда су ове године по први пут учествовали на математичком 

такмичењу „Мислиша“. Сви ученици се похваљују за учешће. 

Другу награду је освојила Даница Барјактаревић 1/4. 

Трећу награду су освојили: Уна Јеловац 1/1 

 Иван Живковић 1/4 и  

Софија Шиљеговић 1/5 

Похвале су освојили: Андрија Ћивша 1/1, Павле Пантић 1/2, Алексеј Марковић 1/4 и 

Вукашин Анђелковић 1/4. 

 

  



  

 

 

 

МАЈ 

  



 

Пројекат „Васкршњи дух – деца деци“ 

Током априла и маја ове године у нашој школи организован је пројекат под називом 

„Васкршњи дух – деца деци“. Циљ овог пројекта био је да се, у духу предстојећег 

празника Христовог васкрсења, код ученика афирмише дух хуманости и бриге за 

другога. За остварење овог циља биле су предвиђене разноврсне активности којима би 

се прикупила новчана средства за куповину помоћи Свратишту за децу улице. 

У оквиру овог пројекта верској настави је припао задатак да ученицима омогући 

препознавање значаја празновања Васкрса. 

Тако су ученици нижих разреда кроз приче, песме и друге наставне и ваннаставне 

активности на занимљив начин били упознати са значајем Васкрса као највећег 

хришћанског празника. 

Ученици старијих разреда су били укључени у хуманитарну акцију прикупљања 

слаткиша за децу Свратишта. 

Након прикупљене помоћи 25.04.2019. године десетак ученика петог разреда заједно са 

вероучитељицом Мајом Николић посетили су Свратиште на Новом Беораду. Том 

приликом уручeне су прикупљене намирнице које су приложили сами ученици, као и оне 

које су купљене од новца сакупљеног током продајне изложбе предмета које су ученици 

израђивали током трајања овог пројекта. 

 

 

  



Заједнички час 

У оквиру пројекта „Деца деци" ученици петог и првог разреда су одржали заједнички 

час. 

Ученици петог разреда су презентовали своје резултате истраживања о Ускрсу чиме су 

проширили сазнања о обичајима за Ускрс. 

 

 

  



 

Најлепше осликано васкршње јаје 

Традиционална изложба „Најлепше осликано васкршње јаје“ одржана је у среду 24. 

априла 2019. у холу Општине Чукарица. Већ једанаесту годину за редом ову изложбу 

заједнички организују Градска општина Чукарица и актив вероучитеља чукаричких 

основних школа. 

Наша ученица Ирина Убипарип 2/3 освојила је прво место за најлепше осликано јаје у 

категорији других разреда, а ученица Даница Станојевић 7/1 освојила је друго место у 

категорији седмих разреда. 

Као и ранијих година ова акција има хуманитарни карактер. Приход од продаје 

осликаних јаја намењен је тешко оболелој ученици Марији Стаменковић из ОШ „Филип 

Кљајић Фића“. 

Присутне госте, ученике и наставнике поздравили су председник Градске општине 

Чукарица Срђан Коларић и отац Драгомир Сандо, председник Одбора за верску наставу. 

У свечаном програму организованом поводом отварања ове изложбе учествовале су 

ученице наше школе. 

 

 

  

  



Шарени дан 

У оквиру пројектних активности „Деца деци“, у духу Васкрса, ученици првог и трећег 

разреда учествовали су у Шареном дану. Сви ученици првог разреда, као и њихови 

учитељи били су обучени у црвену боју, а ученици трећег разреда у зелену боју. 

 

 

  



 

Резултати такмичења из математике за 3. разред 

 

Општинско такмичење из математике је одржано 2. марта 2019. године у Сремчици, у 

ОШ „Вук Караџић“. Ученици наше школе су постигли запажене резултате. 

Филип Баћовић III2 - прво место (97 бодова) 

Ема Васиљевић III2 - прво место (90 бодова) 

Иван Икодиновић III3 - друго место (86 бодова) 

Ана Радивојевић III1 - друго место (76 бодова) 

Растко Симић III3 - треће место (65 бодова) 

 

 

Математичко такмичење „Мислиша“ у организацији „Архимедеса“ је одржано 14. марта 

2019. године. Награђени су и похваљени следећи ученици III разреда: 

Ема Васиљевић III2 - треће место (90 бодова) 

Растко Симић III3 - треће место (89 бодова) 

Ана Радивојевић III1- похвала (85 бодова) 

Филип Баћовић III2 - похвала (82 бода) 

Лазар Дакуловић III2 - похвала (80 бодова) 

Елена Илиев III5 - похвала (77 бодова) 

Иван Икодиновић III3 - похвала (76 бодова) 

  



Угледни час енглеског језика 

У петак, 17. маја, одржан је угледни час енглеског језика у одељењу 4/4 под називом 

,,Days, months, seasons". 

Час је одржала наставница енглеског, Наташа Павловић. Кроз забавне активности и 

квиз знања ученици су показали свим присутнима добро познавање енглеског језика и 

културе. На крају, као награда за фер и коректно учествовање у квизу, све ученике је 

чекало слатко изненађење. 

 

  



 

 

Дрво генерације 2015/2019. 

Ученици 4/3 су са својим учитељем Браниславом Антонијевим, посадили у школском 

дворишту дрво генерације 2015/2019. Како деца буду расла, тако ће и њихово дрво! 

 

   

  



Играм фер и ван терена 
 

Дана 24. маја 2019. у оквиру пројекта ,,Играм фер и ван терена" на спортским теренима 

ОШ ,,Бановић Страхиња" реализован је спортски турнир. 

Ученици четири одељења петог разреда направили су сјајну спортску атмосферу на 

терену и ван њега. Стручни жири у саставу: Татјана Јоунис, професор физичког 

васпитања, Тамара Кецман, професор музичке културе и Александар Кузмановић, 

психолог школе и аутор пројекта, имао је тежак задатак да међу одлично 

организованим навијачима сва четири одељења, изаберу оне који су били најбољи. 

Професор физичког васпитања Воја Балтић потрудио се да својим суђењем допринесе 

духу фер-плеја на терену и ван њега. 

Изузетне кореграфије навијачица, транспаренти, навијачке песме, колачи које су 

ученици сами правили, креативни навијачки реквизити инспирисали су организаторе 

пројекта да размишљају о организацији нових пројеката који ће бити успешни као и 

овај пројекат. 

Узбудљиве утакмице у полуфиналним утакмицама биле су сјајна увертира за још 

узбудљивију финалну утакмицу у којој је, након неизвесног надметања, победило 

одељење V4. 

https://www.youtube.com/watch?v=BWni9o_zoFo 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBWni9o_zoFo%26fbclid%3DIwAR1l0yhpYNGFO52GkSqd-axSLUiPaIsFTIcbJ9R4a4x6-eOVugTXo8hOBss&h=AT0Vh4f6Ta3-b1N1wRRmB4Mwb19MTG9J7zn5NZWoZQVhdrpphw6oML8TfiaNwbOhZzxjZI3FyIldoaluQ3tqkDeZwpPE-Kolsq4j0emp962ccmwvY_C_Utwtia4bXBxbtFyuxObphymTI0Vy6_9OMcQsNcBQaGluLEev7PAyeZLouOzCGcYCV5vZI66IG1fpvORwPSA4orflq6jUQiIfZW1iKLtYSAFcYx9Hvplhc6VGSaH_aMcQ3kOhaUte4VI214VXfcrVRxsfrk6rHLAHCv95vHl_60FFR3CqSjgUKlZva9BoQa0BtRZ5NbcPPLEeZCvGfu4gDn2esnegq1g53Pp-UDxesdPA0ZTp6MpQq_qhqln5cU2NPwaS1N9wxir5jEfAV-6IzFip37-CkqE3Oc2kOWVq2RV3cJ_wCU9XATUfianNDzhjzz5aqS_l1_491fP-3skO6-tvzbync75CLY8CcdQ1OM2Lo6bDM5lm0qpWbE9H2FwAfvY3pi1n9vIf0kEWrb0mRVbRIgElx9YzzrMF8XXTgZmQAvG1jAoiObwTKah5KlAVatgbGRYc7boAUpQwN1DnXDwLkpA_cVnT8egSlWQyampR0jal47USeZ90u4jHDna2_Fj70fV20qr7zEugjLgw43Xk9gJHsaQw5b544WT3so9K7yAQvtJlUU2mlELKiSZnnIp6tFsqc8w7aSEtkB1vmlv13HHA7WQ49WHPXaWk9s4cLHkOB19Nv9U6UQcgomYbRBjpPcsE2hohT2tH1CrZpk763eJeSkurpJIFPwBOI2f2n0HO


 

 

Квиз из предмета Верска настава 

У суботу 11. маја 2019. ученици наше школе, Лара Шебек, Нина Павловић и Мирко 

Срећковић учествовали су у квизу који је организовала Канцеларија за верску наставу 

Архиепископије београдско-карловачке у ОШ „Милош Црњански“. Ово такмичење 

окупило је ученике основних школа са Актива вероучитеља са општина Чукарица и 

Раковица. Наши ученици су том приликом заузели четврто место. 

 

 

  



 

Гостовање на радију „Слово љубве“ 

Ученици Лара Шебек, Нина Павловић и Мирко Срећковић заједно са вероучитељицом 

Мајом Николић гостовали су у уторак, 14. маја 2019. године на радију „Слово љубве“ у 

емисији „Мој вероучитељ“. Ученици су том приликом говорили о свом доживљају 

верске наставе и представили хуманитарне активности које током године организује 

наша школа. Ову емисију могуће је послушати на сајту радија „Слово љубве“. 

 

 

  



 

Угледни час српског језика 

Дана 22. маја 2019. у одељењу 3/4  одржан је угледни час српског језика. Тема је била 

драматизоција бајке Десанке Максимовић ,,Прича о Раку Кројачу”. 

У реализацији овог часа учитељица Наташа Милетић укључила је и учитељице Оливеру 

Ојданић и Мирјану Миленковић. 

Ученици су били активни и веома мотивисани зa рад. Учитељица Оливера Ојданић и 

чланови ликовне секције направили су биљни и животињски свет речног дна и 

маштовито декорисали учионицу за драматизацију бајке. 

Учитељица Мирјана Миленковић је припремила музичке нумере са оркестром из бајке, 

звани ,,Крекетуше”, тако да су се на часу смењивале разне активности. Глумило се, 

певало, играло али и стварало. 

Похвала веселим и креативним ученицима 3/4 и њиховим учитељима! 

 

 

  

 

  



 

Млади виртоузи 

На међународном такмичењу ,,Млади виртуоз" ученици наше школе, Леа Синкевић 5/3 

и Олег Јовановић 5/1, освојили су прву награду са истим бројем поена 95,75. Наступили 

су са истим програмом: А. Вивалди- концерт у Ц-дуру и О. Евлахов- Романси. Ученици 

су 3. разреда ОМШ ,,Ватрослав Лисински", у класи проф. Тијане Вашчић. 

Честитамо! 

 

 

  



 

Филип Достанић 

Ученик 5/1, Филип Достанић, већ трећу сезону, чува мрежу једног великог фудбалског 

клуба. 

  

Квалитетан почетак у Woodball house-u, преко скаут тренера Андрића, до Проговачког, 

Ђорђевића, те Урошевића, са својим саиграчима, данас је део екипе са најбољим 

резултатима, у целој Омладинској школи Црвене Звезде. 

На последња 3 одржана међународна турнира, освојили су златне медаље, за свега 20 

дана, победивши Juventus, Inter, Milano, Dinamo, Votford, Fenerbahče, Metz... 

  

Викенд за викендом утакмица или турнир, у Србији и ван граница исте (Будва, Херцег 

Нови, Загреб, Љубљана, Анкаран, Сарајево, Тузла, Беч, Минхен, Штутгарт, Измир, 

Банско, Сандански, Венеција, Медулин), свакодневни тренинзи, дисциплина, спортске 

припреме које се често подударају са празницима или распустима. 

 

Највећа част и постигнуће једног спортисте јесте улазак у репрезентацију. Филип је 

прошао Београдску селекцију, те га је Фудбалски савез Србије позвао у Репрезентацију 

Србије, коју чини група најталентованијих, из свих фудбалских клубова и школа 

фудбала, за 2007. годиште. 

 

Као успомену на 40 турнира и 300 утакмица, поред нових познанстава, обилажења лепих 

градова и стицања самосталности, Филип је понео и 32 златне медаље и 2 пехара за 

,,Најбољег голмана“. 

 

 

  



Читалачка значка-завршна радионица 

На Дан словенске писмености, 24. маја, одржана је завршна манифестација под називом 

„Моје наслеђе“, а у оквиру ње-Читалачка значка, у организацији Културног центра 

„Чукарица“. 

У овај велики пројекат биле су укључене готово све основне школе на чукаричке 

општине, а наша школа је имала велики број учесника, ученика различитог узраста, од 

5-8. разреда. Они су читали одређене наслове (по четири од понуђених седам) и на основу 

прочитане књиге, радили су драмски приказ. Уз велику заинтересованост, добру вољу, 

на самом крају школске године, када имају највише обавеза, овај нимало лак задатак, 

урадили су за сваку похвалу. 

За њих је Културни центар организовао пригодан програм и радионицу, у којој су сви 

уживали, а на крају су им додељене Захвалнице и књиге на поклон. 

Од наших ученика, носиоци „Читалачке значке“, у школској 2018-2019. години су: Урош 

Ђорђевић и Софија Шиљеговић, ученици 1/5, Душан Нововић и Тијана Басурић, ученици 

3/5 , Елена Мартић и Ленка Ковач, ученице 4/3, Лена Милосављевић, 4/2, Јана Минић, 

Ива Стијеповић и Михајло Јовановић, 4/1, Драгутин Моретић, 6/2, Милан Родић, 6/4 и 

Уна Родић, 7/2. 

 

 

 

  



 

Боравак 

Учитељице Наташа Илић и Марија Димитријевић, заједно са својим ученицима боравка, 

осмислиле су чаробну кутију за фотографисање. Ученици су посебно фотографисани, а 

затим су све фотографије спојене у једну велику фотографију, која одаје утисак да се 

ученици и учитељице налазе у полици. 

 

 

  



 

Програмирање 

На окружном такмичењу из програмирања  ученици наше школе остварили су следеће 

резултате: 

1. Константин Пашић, 5. разред - прво место 

2. Здравко Ћосић, 6. разред - треће место 

3. Страхиња Грбић, 8. разред - треће место 

  



Завршна приредба 

У петак, 31. маја одржана је завршна приредба драмске секције, на српском и 

енглеском језику, коју су припремиле учитељица Владислава Ђурковић и наставница 

енглеског језика Наташа Павловић. 

Ученици 4. разреда, чланови драмске секције, извели су представу „Чардак ни на земљи 

са обртом”, уз музичку подршку хорића другака, који води учитељица Марија 

Димитријевић. 

Шармантни другаци извели су песму „Машта”, затим „I belive I can fly” и „Take me 

home, Country roads”. 

Учитељица Марија Димитријевић, заједно са ученицима 4. разреда, припремила је и 

кореографију традиционалог енглеског плеса, чувене игре са штаповима- „Morris 

Dancing”. 

Радосно дружење завршено је кореографијом уз песму „Can't stop the feeling”. 

 

 

  



Нови изазови – нови успеси 

 

 

Урош Јаћевић, ученик VI/1, талентовани гитариста о коме смо раније писали, наставља 

да ниже успехе на међународним такмичењима. Вредним и посвећеним радом, у 

последњих неколико месеци, показао је да је међу најбољима, не само у Србији, већ и 

широм Европе. 

I награда у I категорији - 14.„Anna Amalia”- међународно такмичење за младе гитаристе 

до 20 година старости, одржано у граду Вајмар, у Немачкој.Ово је једно од најстаријих, 

најпрестижнијих и најзначајнијихтакмичења свестког ранга за младе гитаристе које 

севећ 25 годинаoдржавасваке друге године.Такмичење је посвећено немачкој принцези 

Ани Аалији - композитору. Она је позната по томе што је прва особа која је наручила 

гитару „савременог“ изледа. 

 

 

I наградау II категорији - Међународни фестивал гитареу граду Руст, у Аустрији. 

Одржава севећ 20 годинаи представља један однајзначајнијих европских фестивала 

гитаре,окупљајућиеминентне професореи музичаре са свих континената. 

 

  

  

I награда u II категорији – Међународни„XX Gitar Art festival“, 

Београд,престижнифестивал гитареи веома конкурентно такмичење, 

најзначајнијидогађај усветугитареу југоисточној Европи, на ком су учесници, 

такмичарии чланови жиријатренутно једни од најбољих светских гитариста. 

 

  

  

I награда у категорији средње музичке школе – „Classic art Festival“, Шабац. 

  

I награда у II категорији,100 поена, уједно и насловЛАУРЕАТза нижу музичку школу – 

„Naissus Gitar fest“, Ниш, међународно такмичење. 

  

  

  



Завршили смо први разред 

Поводом завршетка школске године, 12. јуна, ученици 1/5 су одржали приредбу. 

Припремили су музичке, плесне, рецитаторске и глумачке тачке.  

По завршетку приредбе уследило је послужење које су ђаци припремили са својом 

учитељицом Маријом Ракић. 

 

  



 

Сајам средњих стручних и уметничких школа 

Ученици седмог и осмог разреда су имали прилику да крајем ове школске године 

посете пети по реду Сајам средњих стручних и уметничких школа. На сајму су биле 44 

средње школе, које су представиле све своје образовне профиле, наставне предмете, 

ванннаставне активности. Оно што је најважније, ученици су могли да се упознају и са 

могућностима запошљавања. 

  



Професионална оријентација и саветовање и 

планирање каријере 

 

 

Матуранти и ученици седмог разреда учествовали су у веома занимљивој и корисној 

радионици „Професионална оријентација и саветовање и планирање каријере“. 

Радионицу је организовала ГО Чукарица, а водила ју је Весна Сисел, саветник за 

планирање каријере у Националној служби за запошљавање. Циљ радионице био је 

упознавање ученика са постојећим занимањима на тржишту рада како би лакше 

изабрали будуће жељене школе, тј.професије. 

 

  



Саобраћајни полигон 

 
Ученици првог и трећег разреда су прошли саобраћајни полигон у организацији 

Агенције за безбедност саобраћаја, који је био постављен у дворишту наше школе. На 

полигону ученици су обновили саобраћајна правила и возили су картинг возила. 
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Награде најбољим ђацима Чукарице 
Традиционална додела најбољим ученицима чукаричких основних и средњих школа 

одржана је петак, у сали Градске општине Чукарица. Награђено је око 300 

најуспешнијих ученика, међу којима су носиоци Вукове дипломе, ученици генерације и 

спортисти генерације. Ученицима су честитали и доделили захвалнице и књиге 

председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић, помоћник председника Петар 

Мандић, чланови Општинског већа Виолета Јевђић и Дејан Јањић и заменица 

председника Скупштине Мирјана Андрић. 

ОСНОВНА ШКОЛА „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“ БЕОГРАД 

Ученик генерације: Катарина Г. Остојић 8/4 

Спортиста генерације: Нађа В. Ђурђевић 8/3 

Носиоци Вукове дипломе: 

1. Ђорђе Д. Тодоровић 8/1 

2. Маша И. Цвејић 8/1 

3. Михаило Н. Стајић 8/2 

4. Катарина Г. Милетић 8/2 

5. Нађа В. Ђурђевић 8/3 

6. Никола Д. Илић 8/3 

7. Крстиња А. Симоновић 8/3 

8. Маша С. Стефановић 8/3 

9. Софија З. Стојков 8/3 

10. Урош М. Јањић 8/3 

11. Катарина Г. Остојић 8/4 

12. Тамара Г. Дакуловић 8/4 

13. Лука П. Пантовић 8/4 

14. Сара А. Старчевић 8/4 

15. Татјана Ж. Вукосављевић 8/4 

16. Николина М. Вучевић 8/4 

17. Теодора С. Парезановић 8/4 

18. Ива М. Михајловић 8/5 
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