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Свечани пријем првака 

 

 

 
У четвртак, 1.9.2016. године, у 18 часова у нашој школи одржан је свечани пријем првака.  
У школи је владала весела и пријатна атмосфера, како би први сусрет наших малих ћака са 
школом био што пријатнији. Ученици старијих разреда припремили су пригодан програм, а 
директорка школе, Татијана Васовић Новосел, пожелела је ученицима срећан полазак у 
школу. 
Након тога прваци су се упознали са својим учитељима и дружили се са школским другарима у 
својој учионици. 
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Поклон пакетићи ГО Чукарица 

 

 

 

Већ је постала традиција да прваци на Чукарици првог школског дана добију поклон од 

наше ГО Чукарица! Поклонима се сви радују, а нарочито наши најмлађи ђаци. 

Дејан Јањић (Општинско веће за образовање ГО Чукарица) и Соња Здравковић (Одељење 

друштвене делатности), посетили су нашу школу и обрадовали наше првачићи. Певали 

смо песмице посвећене нашој општини, набрајали улице, називе школа и омиљене 

паркиће и шеталишта на нашој општини. 
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Предавање о безбедности 

 

 

 

Припадници МУП-а Србије организовали су у току ове недеље два предавања за ученике 

5. и 7. разреда. Циљ предавања је да ученике упозна са радом МУП-а, који се односи на 

заштиту и безбедност грађана. 

 

Предавања су праћане кратким филмовима и презентацијама, које су ученици са великом 

пажњом гледали. Ово је бил сјајна прилика да се ученици упознају и са безбедношћу на 

интернету, будући да највећи број ученика користи друштвене мреже. 
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Креативна школица успеха – Момчилов холистички метод 

 

 

Учитељ Момчило Степановић је у среду 20.09. 2016. одржао угледни час у I-1. На часу је 

демонстрирана нова наставна метода позната под називом „Креативна школица успеха – 

Момчилов холистички метод“, којом се у обраду слова уводи кинестетичко учење. 

Сваком слову придружује се покрет који деца изводе у фази препознавања и именовања 

гласова и слова. 

Ученици су се добро осећали, доживела су учење слова као игру; били су веома активни. 

Час је био динамичан и веома занимљив. 

 

http://osbanovicstrahinja.nasaskola.rs/vesti/313/Kreativna-mkolica-uspeha-Momcilov-holisticki-metod/
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Трећаци на излету 

 

 

Ученици трећег разреда су у петак 23.09.2016. били на једнодневном излету у оквиру 

„Радионица под отвореним небом“. Обишли су Сремску Каменицу и спомен кућу Ј.Ј.Змаја, 

Сремске Карловце – гимназију и цркву, етно кућу у Марадику и манастир у Крушедолу. 

Излет је реализован кроз амбијенталну наставу. 
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Дечја недеља 

 

 

Сваке године прва недеља октобра посвећена је најмађима, њиховим правим и 

потребама. Мото овогодишње Дечје недеље јесте "Нећу да бригам, хоћу да се играм". У 

току ове недеље у холу школе били су изложени радови ликовне и новинарске секције. 
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Мали ватрогасци 

 

 

 

Ученици 4. разреда имали су малу ватрогасну вежбу како би се припремили за 

предстојећа такмичења. Поред стручног особља, које је давало ученицима јасна упутства 

како поступипи у датој ситуацији, ту су били и учитељи наше школе, који годинама воде 

ученика на ова такмичења.  
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Трка за срећније детињство 

 

 

„Трка за срећније детињство“ у организацији Црвеног крста Чукарица одржана је 8.10. 

2016. године на Атлетском стадиону у Кошутњаку. 

Ученици наше школе су освојили два прва, два друга и два трећа места: 

 

Александар Благојевић II/1 - 1. место 

Новак Ивановић IV/3 - 1. место  

Гала Ивановић II/1 - 2. место 

Уна Балетић VI/3 - 2. место 

Дивна Лазаревић II/3 - 3. место 

Лазар Ђурђевић II/3 - 3. место 
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Дружење са књижевницом Јасминском Петровић 

 

 

 
Ученици IV разреда наше школе посетила су Сајам књига са учитељицама Јасном 
Петровић и Слободанком Матић. На штанду „Инфо центра ЕУ" од 11 до12 часова дружили 
су се са познатом дечјом књижевницом Јасминком Петровић, која им је представила своју 
књигу „Лето када сам научила да летим".  
Јасминка је са децом водила дијалог и читала делове из својих књига. 
Ученици су имали прилику да постављају питања и износе своје ставове. 
Сусрет са Јасминком, карте за улаз, њену књигу „Лето када сам научила да летим", 
књижицу на енглеском, мапу, блок и играчку донирао је „Инфо центар ЕУ".  
Хвала Иви Свилар из „Инфо центра ЕУ" и учитељици Нини из ОШ „Франц Прешерн" на 
овако дивном поклону! 
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Посета Сајму књига 

 

 

 

Ученици 6/5 су у среду, 26. 10. 2016. године, са својим одељењским старешином 

Драганом Стојиљковић, посетили 61. међународни сајам књига. У двосатном обиласку 

хала и штандова ученици су видели савремена наставна средства, разгедали широк избор 

књига, упознали се са новим насловима и свако је купио бар по једну књигу. У повратку, 

уморни, али озарени, ученици су пожелели да и следеће године дођу на исто место. 
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Освојено 2. место! 

 

 

 

Ученице 5. и 6. разреда освојиле су друго место на општинском такмичењу у кошарци. 

Предметни наставник је Александар Поповић.   
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Једна Божићна прича 

 

 
 
 

У уторак 27. 12. 2016. У 18 часова у сали за фискултуру по четврти пут изведена је сада већ 
традиционална приредба „Једна Божићна прича“, која окупља скоро трећину ученика 
наше школе. Наставници страних језика, немачког и енглеског, као и верска настава и 
драмска секција припремили су са својим ученицима пригодне рецитације и музичке 
тачке у Божићном и новогодишњем духу. Суштина овакве манифестације јесте да се на 
овај начин подиже самопоуздање ученика које је драгоцено за учење страних језика као и 
да се подстиче међусобно дружење ученика и њихова сарадња кроз веселе и 
некомпетитивне садржаје.  
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Подсетићемо да се за приредбу не врши селекција ученика кроз аудицију већ да су 
добродошли сви који имају жељу и вољу да учествују а таквих је било више од 300. 
Озарена лица наших ученика после изведене тачке сведоче о томе да је овај основни циљ 
и постигнут. 
Други циљ је био да се кроз повезивање и прожимање ове три културе (српске, немачке и 
енглеске) у смислу обележавања заједничких празника увиде и истакну они заједнички 
именитељи који све нас повезују, а то су: Христ, доброта, човекољубље, милосрђе и 
радост.   
Као и увек најзапаженији међу учесницима били су ученици нижих разреда, предвођени 
водитељима Анђелом и Страхињом, који су својим шармом и занимљивим костимима 
изазвали одушевљење присутних. 
 
Са вашом децом и за њих радили су: Светлана Миланковић, Тања Ђорђевић, Мауела 
Јозић, Ружа Коризма, Ивана Владимир, Владислава Ђурковић, Маја Николић, Марија 
Ракић Ловрић и Александра Марковић и Наташа Павловић. Посебну захвалност дугујемо 
проф.ликовне културе Јелени Јањић за прелепу сценографију, Пеђи Аранђеловићу и 
Ивани Ивковић за музичко-техничку подршку, а познатом београдском музичару Игору 
Ивковићу захваљујемо за јединствену матрицу за песму „Анђели певају“ коју је направио 
специјално за наш хор. 
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Помоћ Народној кухињи 

 

 

Хуманитарна акција прикупљања намирница је окончана 30. децембра 2016. када смо 

целокупну донацију послали Народној кухињи при Верском добротворном старатељству 

Српске православне цркве. Ове године смо по договору са одговорним лицима из 

Народне кухиње сакупљали само две врсте намирница: јестиво уље и конзервирану 

храну. 

Захваљујући нашим ученицима и родитељима, успели смо да прикупимо одређену 

количину неопходних намирница и макар мало помогнемо рад Народне кухиње. 

Прикупили смо: 90 л уља и 520 конзерви сардине, паштете, туњевине и готових јела. 

Ученици су самоиницијативно донели и 19 паковања макарона, 3,5 кг пиринча, неколико 

килограма соли, брашна и разних слаткиша. Потрудили су се и да направе честитку и 

покажу и на тај начин да се саосећају са својим суграђанима и да мисле на њих. 
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Новогодишњи маскенбал 

 

 

 

Већ је постала традиција да се 30. децембра у нашој школи организује новогодишњи 

маскенбал за ученике од првог до четвртог разреда. Велика новогодишња журка је и ове 

године организована у продуженом боравку. 
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Војна гимназија 

 

 

 

У нашој школи се већ неколико година спроводи Програм професионалне оријентације, у 

који су поред наставника укључени и педагог и психолог школе. Програм је намењен 

ученицима завршних разреда основне школе и његов циљ је што боље информисање 

ученика о упису средњу школу.  

У среду је за ученике 8. разреда организована презентација Војне гимназије како би се 

ученици информисали о школи и условима конкурса, који отворен до 15. марта. Војна 

гимназија је основана 1970. године од стране Државног министарства одбране, са 

задатком да припрема и мотивише ученике за наставак школовања на војним 

академијама. Наставни план и програм гимназије верификовао је Републички 

секретаријат за науку и образовање. У Војној гимназији посебна пажња посвећује се 

стицању општих знања од фундаменталног значаја за студије на Војној академији, 

http://osbanovicstrahinja.nasaskola.rs/vesti/351/Vojna-gimnazija/
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формирању и развоју мотивације, етичких особина личности, интелектуалних и психо-

физичких способности неопходних за позив професионалног официра. Ученици долазе из 

свих крајева земље. Заједничка жеља им је да наставе школовање у Војној академији и 

постану официри Војске Србије. Сви ученици станују у Интернату Војне гимназије и носе 

цивилну одећу коју им обезбеђује школа. Свршени ученици Војне гимназије редовно су 

међу најуспешнијим студентима на Војној академији Војске Србије.  

Поред кратког филма који говори о постигнућима и успеху ученика Војне гиманзије, 

ученицима су могли да чују и предавање мајора Десимира Милићевића и психолога 

Милијане Гаџун. Највише интерсовања је привукло обраћање ученика који похађају 

гимназију. Они су нашим ученицима описали један школски дан, говорили су о ђачким 

обавезама и услове живота у Интернату. 

По завршетку предавања ученици су постављали питања, а највише времена су провели у 

разговору са садашњим гимназијалцима, интересујући се интернатски живот и 

критеријуме оцењивања у самој школи.   
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Наши шампиони 

 

 

 

Недавно је одржано Школско првенство Београда у џуду, на ком су учествовали и ученици 

наше школе и заузели запажена места.  

- Бојана Савић је освојила злато  

- Матија Јеремић 5/5 је освојио сребро 

- Михајло Савић 8/4 је освојио сребро. 

 

 

  



ОШ „Бановић Страхиња“ 2016/17. 

 

Музичка школа „Ватрослав Лисински“ 

 

 

Ученици од 1. до 4. разреда присуствовали су правом музичком спектаклу 

који је одржан у нашој школи у оквиру промоције Музичке школе 

"Ватрослав Лисински". Имали су прилику да чује познате композиције у 

извођењу старијих ученика. 

  



ОШ „Бановић Страхиња“ 2016/17. 

 

Наркоманија - истина и заблуде 
 

 

 

 

 
 

 

У организацији Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 2. марта 2017. одржано је предавање Центра за превенцију 

наркоманије из Београда за све ученике седмог разреда. Тема предавања била је 

„Наркоманија - истина и заблуде". 
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Посета Народној кухињи при Верском добротворном старатељству 
 

 

 

 

У оквиру хуманитарне акције прикупљања помоћи за црквену Народну кухињу коју смо 

успешно спровели у децембру прошле године, планирана је и посета наших ученика самој 

кухињи. Посета је реализована у петак, 03. марта 2017. године када су ученици осмог 

разреда са наставницом верске наставе Мајом Николић и наставницом грађанског 

васпитања Маријом Радовановић посетили Народну кухињу при Верском добротворном 

старатељству. Наши матуранти су имали прилику да се упознају са радом Народне 

кухиње, са особљем које у њој ради али и са самим корисницима кухиње. Сазнали су када 

и како је кухиња почела са радом, ко су њени корисници, као и донатори и волонтери који 

усрдно помажу сваког дана у припремању и подели хране. Ученици су са радошћу 

прихватили позив да помогну у паковању и подели готових оброка и тако на још један 

начин показали своју хуманост. 

http://osbanovicstrahinja.nasaskola.rs/vesti/356/Poseta-Narodnoj-kuhinji-pri-Verskom-dobrotvornom-starateljstvu/
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Посетили смо Конак кнеза Милоша 

 

 

 

 

У уторак, 7. марта, група ученика из одељења 7/3 заједно са одељењским старешином 

Јеленом Јањић и наставницом Маријом Радовановић, посетила је Конак кнеза Милоша. 

Ученици су имали прилику да виде сталну поставку инспирисану Другим српским 

устанком, као изложбу „Ево мене, ето вас... Сећање кнеза Милоша“. 



ОШ „Бановић Страхиња“ 2016/17. 

 

Мислиша 

 

 
 
У четвртак, 9. марта, седму годину за редом ученици наше школе су учествовали на 
математичком такмичењу "Мислиша" у организацији математичког друштва "Архимедес". 
Учествовало је 126 ученика од 2. до 6.разреда. Резултати ће бити објављени до половине 
априла. Најуспешнији ће бити позвани на Републичко финале (23. априла 2017. у 
Београду). 
Координатор такмичења је Тања Витас, професор разредне наставе, а дежурни 
наставници су били: Оливера Томић, Даниела Вилотијевић, Јасна Петровић, Боба Матић, 
Наташа Милетић и Олга Фашељак.  
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Пангеа 
 

 

У суботу, 11. марта, одржан је други круг математичког такмичења "Пангеа", у 
организацији ОШ "Бејза". Учествовало је 39 ученика из наше школе, од 3. до 8.разреда.  

3. разред - 7 ученика 
4. разред - 8 ученика 
5. разред - 5 ученика 
6. разред - 6 ученика 
7. разред - 5 ученика 
8. разред - 8 ученика  



ОШ „Бановић Страхиња“ 2016/17. 

 

 

 Дан шуме 

 

 

 

Градска општина Чукарица, ЈП „Србијашуме“ и комунална полиција града Београда данас 

су у парку у Пожешкој улици обележили почетак пролећа и Светски дан шуме. Том 

приликом организован је богат програм: концерт МШ „Ватрослав Лисински“, едукативна 

представа „Шумски бонтон“, наступао је дечји хор, а на крају је организована заједничка 

акција оплемењивања парка новим садницама. У програму су учествовали и ученици 1. и 

5. разреда наше школе, као и бројне школе и предшколске установе са Чукарице. 

 

ЈКП "Зеленило-Београд" саопштило је да је у Бајфордовој шуми на Бањици у току садња 
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чак 500 стабала, а планирано је да на јесен исто толико буде засађено и у Звездарској 

шуми. Шуме су природни произвођачи кисеоника, а хектар шуме или масива градског 

зеленила у току само једног сата "удахне" око осам килограма угљен диоксида, колико, за 

исти временски период, у атмосферу дисањем издахне приближно 200 људи. Зелени 

Србије саопштили су да се Србија сматра средње шумовитом земљом са 29,1 одсто 

површине покривеном шумама. Они указују да шуме представљају један од 

најзначајнијих екосистема на планети и да је њихова улога вишеструко корисна - у 

пречишћавању ваздуха од штетних гасова и честица, имају хидролошку и водозаштитну 

функцију, регулишу распоред и количину падавина и спречавају појаву бујица и поплава. 
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Отворена врата 

 

 

 

У XIII београдској гимназији у суботу, 25. марта, од 9 до 13 часова биће „Отворена врата“ 

за све заинтересоване матуранте, који желе да посете школу, упознају се са начином 

радом и поразговарају са гимназијалцима. 
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Отворена врата за будуће прваке 

 

 

У среду, 29. марта, будући прваци и њихови родитељи имали су прилику да се упознају са 

нашом школом. Директорка Татијана Васовић Новосел дочекала је будуће прваке у холу 

школе, упознала их са безбедношћу, успесима наших ученика и радним даном. Предшколци су 

посетили продужени боравак, библиотеку, наставничку канцелраију, фискултурну салу, 

учионице и летњу учионицу у шумици. 

Након обиласка школе, родитељи су могли детаљније да се информишу у вези са самим 

уписом и потребном документацијом.  
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Сабирање са прелазом десетице 

 

 

 

Наставник Момчило Степановић одржао је 10. априла иновативни час математике 

у одељењу I-1. Наставна јединица је била "Сабирање са прелазом десетице". Час 

је био врло динамичан, ученици активни и заинтересовани. Методе и средства 

прилагођени узрасту а наставник је добро водио и усмеравао рад ученика. 
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Сајам средњих стручних и уметничких школа 

 

 

Ученици осмог разреда су 12. априла са наставницима Маријом Ђуричић и Јованом 

Тодоровићем посетили Сајам средњих стручних и уметничких школа. Била је то сјајна 

прилика да се матуранти информишу о условима уписа и начину рада средњих школа, 

што ће им помоћи приликом једног од најзначајнијих избора у животу – избора средње 

школе. 
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Учешће на такмичењу и награда ученику Андреју Лакићу, 5/2 

 

 

Библиотека града Београда позвала је и ове године школске библиотекаре да се укључе у 

две врло занимљиве активности, тачније, да окупе ученике који читају и да своје 

импресије о прочитаним књигама прикажу у виду литерарних или ликовних радова. Прва 

активност је била акција „Читам, па шта“, на којој је учествовало десет ученика наше 

школе и која још увек траје, а друга је носила назив „Гласам за књигу“, где смо 

учествовали са једним радом. Било је то, уједно, својеврсно такмичење, у које су се са 

задовољством укључили они ученици који много читају и свакодневно посећују школску 

библиотеку. На такмичењу „Гласам за књигу“, које је организовало Дечје одељење 

Библиотеке града Београда , Библиотека „Чика Јова Змај“, награду за литерарни рад, у 

конкуренцији од 500 учесника из наше земље и дијаспоре, добио је Андреј Лакић, ученик 

5/2 одељења. Награду му је свечано уручио председник жирија Слободан Станишић, 

омиљени дечји писац, 31. марта, у старом здању Библиотеке „ Змај“ у Хиландарској 

улици, у којем је некада живео и стварао наш велики приповедач Лаза Лазаревић. 

 

  

http://osbanovicstrahinja.nasaskola.rs/vesti/369/Ucemce-na-takmicenju-i-nagrada-uceniku-Andreju-Lakicu-52/
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Сабирање са прелазом десетице 

 

 

 

Учитељ Момчило Степановић одржао је 10. априла иновативни час математике у 

одељењу I-1. Наставна јединица је била "Сабирање са прелазом десетице". Час је био 

врло динамичан, ученици активни и заинтересовани. Методе и средства прилагођени 

узрасту а наставник је добро водио и усмеравао рад ученика. 
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Најлепше осликано ускршње јаје 

 

 

Традиционална изложба „Најлепше осликано ускршње јаје“ одржана је у среду 12.4.2017. 

у холу општине Чукарица. Изложбу већ девети пут организују Градска општина „Чукарица“ 

и актив вероучитеља чукаричких школа, а награђени су најлепши радови ученика од првог 

до осмог разреда. Наша ученица Симона Кафеџић 6/3 освојила је награду за најлепше 

осликано јаје у категорији шестих разреда. Манифестација, као и сваке године има 

хуманитарни карактер, а овога пута приход од продаје најлепше осликаних ускршњих јаја 

намењен је Луки Мијаиловићу ученику Основне школе „Мирослав Антић“. Присутне госте, 

ученике и наставнике поздравили су председник Градске општине Чукарица Срђан 

Коларић и епископ топлички господин Арсеније. Десетак ученика наше школе 

присуствовало је отварању изложбе заједно са наставницом верске наставе. Изложба 

најлепше осликаних ускршњих јаја биће отворена до краја априла у холу општине 

Чукарица. 
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Дан девојчица 

 

 

 

Дан девојчица је традиционална манифестација  у нашој школи, али и у европским 

земљама са циљем стварања могућности да се девојчице упознају са нетипичним 

професијама којима се жене баве, да прошире свест и оснаже се  приликом избора 

занимања. 

Удружење пословних жена (УПЖ) Србије реализује манифестацију у оквиру своје мисије 

“…побољшање институционалног и друштвеног оквира за развој предузетништва у Србији 

са посебним акцентом на унапређење положаја жена и њихове улоге у економском 

развоју“, у сарадњи са ГИЗ пројектом Професионална оријентација на преласку у средњу 

школу. Девојчице осмог разреда биле су у прилици да са наставницама грађанског 

васпитања Бојаном Милутиновић и Маријом Радовановић, посете Холистички 

центар  „Beauty Imagini“, који се бави традиционалним техникама масаже, антистрес и 

детокс програмима, третманима коже лица и тела. Ученице су имале прилику да 
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разговарају са власницом која је професионални физиотерапеут и да сазнају првенствено 

коју средњу школу уписати за ту професију, а касније и факултет. Овај центар се 

девојчицама посебно учинио занимљивим јер се бави и  професионалном едукацијом 

физиотерапеута, који желе да раде по методологији центра, као и едукацијом свих људи 

који у циљу личног развоја желе да раде на себи. 

Договорено је да поменути центар отвори своја врата и за наше дечаке у мају месецу како 

би се реализовао и Дан дечака, где би се они упознали са професијом физиотерапеута, 

кунг-фу мајстора ,тренара борилачких вештина, као и програма очувања здравља тела и 

духа.       

 

  



ОШ „Бановић Страхиња“ 2016/17. 
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Час српског језика 

 

 

 

Наставница Јелена Динић искористила је лепо време и одржала час српског језика 

ученицима 5/4  у летњој учионици. У највећој тишини и миру, окружени зеленилом, 

ученици су читали најзанимљивије одломке из "Хајдука". 
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Вања Грбић у нашој школи 

 

 

У четвртак, 11. маја, нашу школу је посетио Вања Грбић, један од најбољих одбојкаша свих 

времена. У дружењу са децом промовисао је одбојкашки камп на Златибору, који је 

превентивно-едукативног карактера. 
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Рецитаторска секција 

 

 
 
У среду, 17. маја, у оквиру прославе Дана школе, одржано је представљање рада 
рецитаторске секције млађих и старијих разреда, под називом „Волим поезију, волим 
лепу реч...“. 
 
Програм су припремиле наставнице Вера Гајић и Мирјана Терзић. Приредбу су својим 
надахнутим казивањем улепшали ученици Нина Павловић, Ђорђе Петровић, Неда Стајић, 
Милица Илић, Лазар Дакуловић, Ема Васиљевић, Јелена Павловић, Борис Раичевић, Уна 
Родић, Селена Јањић, Мона Бурић, Катарина Тодорић, Никеа Ђоковић, Тара Марковић и 
Алекса Бошковић. 
 
Рецитатори су  посветили овај песнички сусрет свим малим и великим људима који 
искрено воле поезију и неуморно  чувају достојанство лепе речи. Поделили су са 
посетиоцима знање које су стекли ове школске године. Дочарали су својим изражајним 
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казивањем да веома добро знају шта рецитовање јесте,  а шта рецитовање није. Показали 
су да је рецитовање говор који има душу, а добар рецитатор мајстор који влада својим 
гласом, мајстор чије је обраћање увек упечатљиво, емотивно обојено и сугестивно. 
 
Рецитаторска секција је овим дирљивим сусретом на најбољи начин заокружила свој рад 
и још једном на делу уверила посетиоце да се у лепоти поезије крију необична крила. 
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Лав и миш 
 
 

 
 
Ученици другог и четвртог разреда извели су представу "Лав и миш", у оквиру програма 
који је припремљен поводом прославе Дана школе. Представа је изведена на српском и 
енглеском језику, са доста плесних тачака и представља драматизацију Езопове басне. 
Представу су припремиле Наташа Павловић и Владислава Ђурковић. Посебан допринос 
визуелној лепоти представе је дала изузетна сценографија дело чаробних руку Јелене 
Јањић. 
Било је весело, комично и надахнуто. Хвала глумцима: Лари, Маши С., Маши Б., Клари, 
Анђели, Сари, Иви, Мии, Страхињи, Софији и осталима. 
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Представљање секција 
 
 
 

 
 
У оквиру програма који је организован поводом прославе Дана школе у четвртак, 18. маја, 
су се представиле хорска секција (наставнице музичке клтуре Марија Ловрић Ракић и 
Александра Марковић), литерарна секција (наставница српског језика Мирослава 
Кукобат), ликовна секција (наставница ликовне културе Јела Јањић), новинарска секција 
(наставница српског језика Јела Динић) и драмска секција старијих разреда(наставница 
српског језика Драгана Стојиљковић). 
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Спортски дан 
 

 

 
 
У оквиру пројекта "Играм фер и ван терена" 18. маја одржано је такмичење у кошарци. 
Фер-плеј борба на терену и ван њега и сјајни навијачи су оно по чему ће се памтити ово 
такмичење. Пуно лепих спортских потеза, сјајне навијачке кореографије, креативни 
транспаренти и навијачке песме, узбудљиве утакмице обележиле су спортски дан који је 
организован у оквиру програма прославе 52. Дана школе. Победник турнира је одељење 
5/2, које је у финалу победило одељење 5/5. 
Весела спортска атмосфера је у потпуности оправдала главне циљеве пројекта "Играм фер 
и ван терена". 
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Дан дечака 

 

 

У оквиру наставе грађанског васпитања и програма професионалне оријентације ученици 

8. разреда имали су прилику да посете Холистички центар „Beauty Imagini“, који се бави 

традиционалним техникама масаже, антистрес и детокс програмима. Ученици су имали 

прилику да разговарају са власницом која је професионални физиотерапеут и да сазнају 

првенствено коју средњу школу уписати за ту професију, а касније и факултет. Упознали су 

се са професијом физиотерапеута, кунг-фу мајстора, тренара борилачких вештина, као и 

програма очувања здравља тела и духа. 
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Спасовданска литија 
 
 

 
 
У четвртак, 25. маја, град Београд је прославио своју славу Вазнесење Христово – 
Спасовдан. Као и сваке године након Литургије београдским улицама прође спасовданска 
литија. Ове године, по први пут, организована је дечија литија под називом „Деца су лице 
Београда“. Дечију литију је организовало спортско удружење Света Србија. Ученици 
шестог, седмог и осмог разреда наше школе узели су учешћа у овом догађају. Са поносом 
и радошћу су прошетали градским улицама од Вазнесењске цркве до Калемегдана. Након 
послужења организованим превозом вратили су се у своје школе. 
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Литургијски фестивал 
 
 
У суботу, 27. маја 2017. године, у храму Вазнесења Господњег у Жаркову одржан је девети 
Литургијски фестивал који организују вероучитељи Актива основних школа Општине 
Чукарица уз подршку и сарадњу градске општине Чукарица. 
 
Циљ фестивала је да се код ученика афирмише стваралаштво и заједништво, да се деца из 
различитих школа међусобно упознају и друже кроз разноврсне спортске и друштвене 
активности, а и изнад свега, да се ученици упознају са литургијским начином живота и да 
другог поред себе доживе као свог ближњег. 
 
Литургијски фестивал отпочео је Литургијом након које је за све присутне 
приређен  уметнички програм. Након тога ученици су учествовали у занимљивим 
спортским активностима које су им припремили њихови вероучитељи. Организоване су 
трке у џаковима, такмичење у ношењу дрвених јаја у кашикама, надвлачење конопца, 
бадминтон, фудбал, лимбо денс... У креативним радионицама: плетење бројаница, игре 
брзине и спретности, радионица прављења мозаика, учење рада са полимерном глином, 
прављење магнета, дружење са витезовима, вероучитељи су имали помоћ гостију 
фестивала. 
 
Фестивал је хуманитарног карактера, а ове године сакупљали смо новчану помоћ за 
ученика са територије општине Чукарица коме су неопходна средства за лечење. 
Деветом Литургијском фестивалу присуствовало је и тридесетак ученика наше школе. 
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Излет 
 
 

 
 
Ученици трећег разреда и одељење I-1 су у понедељак 05.06.2017. године ишли на излет 
реализујући Културно-образовни програм за ваншколско интерактивно 
учење*НА  ЛЕПОМ  ПЛАВОМ  ДУНАВУ* 
Oбишли су јединствен парк природе који се налази у непосредној близини села Винча. 
Данас је то огледно имање Пољопривредног факултета и његових студената. Остварена је 
идеја да се дочара некадашњи живот поред Дунава и завири у необичан биљни и 
животињски свет ове реке. 
Ученици су имали прилике да виде макету Дунава, да обиђу водену БОТАНИЧКУ БАШТУ, 
ЗОО-врт са воденим птицама, АКВАРИЈУМ са дунавским врстама риба, аласку колибу, кућу 
на води-СОЈЕНИЦУ, да пецају и да плове ,,Малим Дунавом“. 
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Хуманитарна акција 
 
 

 
 
 
Свршетак ове школске гидине крунисали смо хуманитарном акцијом којом смо сакупљали 
помоћ за ученике са сметњама у развоју из школе за основно и средње образовање 
“Свети Сава” на Умци. Током маја месеца ученици наше школе сакупљали су гардеробу, 
обућу, играчаке и књиге. Десетак наших ученика петог и седмог разреда заједно са 
вероучитељицом Мајом Николић, допремили су 2.6.2017. године прикупљену помоћ у 
школу „Свети Сава“. Том приликом срдачано су их примили директорка, наставници и 
ученици ове образовне установе.У разговору са директорком Љиљаном Вукошић, која 
нам се топло захвалила на прикупљеној помоћи, наши ђаци су се упознали са радом 
школе „Свети Сава“. Након разговора и послужења показане су им просторије школе, а 
успут су се упознали и са неким од њених ученика. Ова посета оставила је снажан утисак 
на наше ученике који су обећали да ће сарадњу са овим школом наставити и у наредним 
годинама. 
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Завршни испит 
 

 

 

 

 

Коначни резултати завршног испита показују да су наши ученици и ове године одлично 
урадили сва три теста.  

  Матерњи језик Математика 
Комбиновани 

тест 
Укупно  

Република Србија 6,64 5,35 5,64 17,63 

Београдски округ 7,07 5,88 5,93 18,88 
ОШ „Бановић Страхиња 7,75 6,73 6,55 21,03 

 


