
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летопис 
2020/21. 



Свечани пријем првака 

 

 

 

И поред свих потешкоћа које прате почетак ове школске године, успели смо да 

нашим првацима организујемо пригодан програм који је обележио почетак њиховог 

школовања. Уз поштовање свих мера безбедности, први школски дан најмлађим 

школарцима протекао је уз музику и осмехе. 

Наши нови ђаци упознали су се са својим учитељима, школским другарима и школом, 

у којој ће у наредним годинама стицати знања и, надамо се, постизати своје прве 

велике успехе. 

Свим ученицима желимо срећну и успешну школску годину!  



Мини-мини спорт 

 

 

 

Већ трећу годину заредом у организацији Школског спорта града Београда у нашој 
школи је одржан „Мини-мини спорт“. 
Догађај се одвијао на отвореним школски теренима, уз све мере заштите здравља и 

безбедности које су тренутно на снази у нашој земљи. 

Полигон препрека успешно су савладали сви ученици првог разреда. 

  



Заступајмо природу 

 

 

Центар за одрживи развој и безбедност саобраћаја  у сарадњи са Секретаријатом за 

заштиту животне средине града Београда реализује  пројкат „Заступајмо 

природу“  за који се пријавила и наша школа. 

С обзиром на тренутну епидемиолошку ситуацију у нашој земљи и меру која налаже 
да се избегавају окупљања, обука је  реализована 24. септембра у 10 часова онлајн 

путем zoom-а. 

Овој радионици су присуствовала два ученика седмог разреда Дуња Шоботовић и 
Константин Пашић, као и наставница биологије Анита Сарка Пауновић. Током 

радионице изложени су бројни еколошки проблеми у нашем окружењу,а деца су 

износила идеје и давала предлоге шта ми као појединци можемо да учинимо. 

  



Орео митоза 

 

 

 

У петак, 25. септембра, наставница биологије Анита Сарка Пауновић одржала је 

угледни час ,,Орео митоза“. Ученици су на занимљив начин утврдили своја знања о 

једру, хромозомима и деоби ћелије. 

  



Хајде да се играмо! 

 

 

У оквиру обележавање Дечје недеље Културни ценар Чукрица у сарадњи са 
Факултетом за спорт и физичко васпитање организовао је манифестацију 
,,Традиционалне игре“. Програм је осмислио професор ФСФВ Душан Митић, који је са 

својим студентима помагао ученицима да се опробају у старим играма. Наша школа 

била је домаћин ове дивне манифестације, а Већник за предузетништво и 

запошљавање, омладину и спорт ГО Чукарица Славиша Шотра био је наш гост. 

Ученици су имали прилику да се опрабају у разним занимљивим и помало већ 
заборављеним играма, које су некада имале важну улогу у развоју и одрастању 

малишана. Обарали су руке, прескакали вијачу, превлачили конопац, шетали на 

штулама, прелазили препреке. Као успомену на овај диван дан Културни ценар 

Чукрица поклонио је свим учесницима ,,Бонтон – правила лепог понашања у 

установи“ и распоред часова. 

Предиван амбијент наше шумице, ажурни студенти са смера Рекреација, који су 

асистирали на овом дешавању, допринели су да деца заиста уживају у ономе што 

најбоље раде, а то је игра. 



Јесење чаролије 

 

 

 

Током септембра и октобра ученици трећег разреда радили су на пројекту ,,Јесење 

чаролије“. Низом активности, које су реализоване и на часовима ликовне културе, 

српског језика, музичке културе и природе и друштва, улепшани су ови јесењи дани. 

Ученици су правили животиње од сувог лишћа, кестења, жирева и гранчица, цртали 

су туршију, сликали јесење дрвеће, учили јесење песме. 

  



Оријентиринг 

 

 

 

Ученица Софија Јањић (7/1) је освојила 1. место на Градском такмичењу у 

орјентирингу у категорији ученика од 7. до 8. разреда. Овим успехом обезбедила је 

себи пласман на Републичко такичење. 

  



Европска ознака квалитета 

 

 
 
 

Нашој школи је додељена Европска ознака квалитета за изузетност рада у оквиру 
пројекта „У здравом телу здрав дух 2019/2020“. То значи да су наш рад, рад наших 

ученика и школе признати на највишем европском нивоу. 

Из тог разлога  добили смо сертификат и наш пројекат ће бити изложен у посебном 

простору европског портала на www.etwinning.net. 

Поносни смо на све ученике и колеге који су учествовали у овом пројекту и који су 
заједничким радом и залагањем постигли ово по свему јединствено достигнуће. 

 

  

http://www.etwinning.net/


Еко школа 

 

 

У оквиру ENV-net пројекта, који je подржан од стране ЕУ у Србији, 19. новембра 

одржана је завршна конференција путем ZOOM aпликације на тему климатских 

промена, са посебним освртом на Циљ 13 – Акција за климу! 

Учесници конференције, представници мреже Еко-школа у Србији, као и наша школа 

која очекује статус Еко-школе, имали су прилику да чују најновије глобалне и 

националне информације о климатским променама, где се тренутно налазимо на 

глобалној мапи ублажавања климатских последица и које активности је Србија 
предузимала  у борби против климатских промена. 

На конференцији је представљен образовни материјал, сликовница за млађе разреде 

и постер за старије разреде основне и средње школе, који ће бити дистрибуирани 

Eко- школама и доступни у дигиталном облику. 

 

  



еТwinning ознака 

 

 

Четири године ученици и наставници наше школе активно учествују у еТwinning 

пројектима. После десет Националних и три Европске ознаке квалитета, школи је 

додељено још једно признање – еТwinning ознака. Ово признање је изузетно вредно и 

не добија се тако лако. Резултат је великих постигнућа и успеха целог школског тима 

у области дигиталне праксе, иновативних приступа у педагогији, у подстицању 

континуираног професионалног развоја наставника, као и у подстицању праксе 

сарадничког учења, како код ученика, тако и наставника. 

  



Светосавски поклони за најмлађе 

 

 

Пошто ће наши најмлађи ученици школску славу прославити у школским клупама, 

потрудили смо се да им овај дан улепшамо и учинимо посебним. Школа је у сарадњи 

са компанијом господина Мирослава Мандића, Fruit International doo, припремила 

светосавске пакетиће за ученике од првог до четвртог разреда. Сваки пакетић поред 

воћног освежења, садржи и поруку инспирисану учењем и мудрошћу Светог Саве. 

  



Светосавски литерарни и ликовни конкурс 

 

 

 

И ове године у нашој школи организован је традиционални Светосавски литерарни и 
ликовни конкрус. Као и до сада, тема је била живот и дело нашег великог 
просветитеља Светог Саве. 

На конкурсу је учествовао велики број ученика од првог до осмог разреда, тако да је 

комисија имала заиста тежак задатак да изабере само неколико најбољих радова. 

Победници литераног конкурса су: 

• ученици од 1. до 4. разреда 

1. Ирина Убипарип 4/3 

2. Огњен Пех 2/2 

3. Уна Ивковић 3/5 

• ученици од 5. до 8. разреда 



1. Јана Карталија 7/3 

2. Василије Васић 7/2 и Хелена Николић 7/3 

3. Јована Стојичић 5/3 

Победници ликовног конкурса: 

• ученици од 1. до 4. разреда 

1. Милица Андреић 4/5 

2. Филип Лечић 3/2 

3. Ирина Марковић 2/3 

• ученици од 5. до 8. разреда 

1. Сара Шљиванчанин 7/4 

2. Ива Стијеповић 6/1 

Награђени ученици добиће на поклон књигу, а свечана додела награда заказана је за 

27. јануар у 12 часова, у школској библиотеци. 

 

  



Савиндан 

 

 

 

Овогодишња прослава школске славе по много чему се разликује од претходних. 

Традиционално се Савиндан у нашој школи прославља богатим програмом у ком 
учествује велики број ученика, наставника, школски хор и различите школске 

секције. Ове године свечани програм је морао бити изостављен, а сама прослава 

усклађена са ситуацијом у којој се налазимо. 

Савиндан је, симболично и уз поштовање свих епидемиолошких мера, обележен 

обраћањем свештеника, директорке школе и сечењем славског колача. 

 

  



Тим који побеђује 

 

 

Елена Илиев, ученица 5/5, учествовала је са твојим тимом 29. јануара на такмичењу 

које је организовано у Хали спортова ,,Жарково“. Њен тим је постигао изузетан успех 

у следећим дисциплинама:  

штафета 1 – 2. место,  

штафета 2 – изједначено и  

скок удаљ – 3. место.  

Честитамо победничком тиму!  

 

  



Општинско такмичење из енглеског језика 

 

 

Резултати Општинског такмичења из енглеског језика за ученике 8. разреда: 

1. Софија Остојић  – 3. место 

2. Марлена Шиљег – 3. место 

Предметни наставник је Татјана Ђорђевић. 

 

  



Општинско такмичење из немачког језика 

 

 

 

Резултати Општинског такмичења из немачког језика за ученике 8. разреда: 

1. Лука Илић  – 2. место 

2. Марија Јаковљевић – 3. место 

Предметни наставник је Мануела Јозић. 

 

  



Читајмо гласно 

 

 

У среду, 3. марта 2021. године, у нашој школској библиотеци, обележен је Национални 

дан књиге. Организована је акција под називом „Читајмо гласно“. Учествовали су 

ученици првог разреда. Читали су, за њих у том тренутку, непознате текстове 

Десанке Максимовић, Драгана Лукића, Григора Витеза и Љубивоја Ршумовића. Циљ је 

био да покажу колико су напредовали у читању, од нашег првог сусрета, почетком 

септембра, када су дошли да се упознају са простором и радом библиотеке. Били су 

врло пажљиви, стрпљиви и слушали су једни друге.  

Видео о том догађају може се видети на адреси  https://youtu.be/tBpEmS6EMa0 

 

  

https://youtu.be/tBpEmS6EMa0


Друга награда на Међународном литерарном 
конкурсу „Доста су свету једне Шумарице“ 

 

 

Ученици седмог разреда наше школе учествовали су у истраживачком пројекту 
„Књижевност  и Други светски рат“. Поред истраживања, пројекат је обухватао и 

стваралачки део, а ученици су, инспирисани обрађеним књижевним делима, писали 

веома креативне саставе. 

Том приликом рад ученице седмог разреда Јане Карталије издвојио се својом 
лепотом, емотивношћу и богатом симболиком. Послат је на конкурс који организује 

Министарсво културе Републике Србије у сарадњи са Градом Крагујевцом, а на коме 

је ове године учествовала 141 основна и 59 средњих школа из Републике Србије, 

Босне и Херцеговине и Црне Горе. 



Рад наше Јане награђен је другом наградом! Поред дипломе, она је освојила и вредну 

новчану награду. Честитамо! Настављамо у духу креативности и стваралаштва! 

  



Општинско такмичење из математике 

 

Награђени ученици на Општинском такмичењу из математике одржаном 28. 2. 

2021. године: 

Разред 
Име и 
презиме    ученика 

Награда / (број 
поена) 

Име и презиме 
наставника 

3. Софиа Шиљеговић 2. / (88) Марија Ракић 

3. Андрија Ћивша 3. / (78) Тања Витас 

3. Иван Живковић 3. / (68) Оливера Томић 

3. Павле Голубовић Похвала / (58) Тања Витас 

3. Уна Јеловац Похвала / (58) Тања Витас 

3. Даница Барјактаровић Похвала / (58) Оливера Томић 

3. Дуња Миленковић Похвала / (58) Марија Ракић 

4. Матеја Симић 1. / (80) Слободанка Матић 

4. Сергеј Милановић 2. / (76) Слободанка Матић 

4. Павле Агатоновић Похвала / (50) Јасна Петровић 

5. Филип Баћовић 2. / (74) Јелена Влајковић 

5. Војислав Симоновић 2. / (64) Јелена Влајковић 

5. Иван Икодиновић 3. / (58) Јелена Влајковић 

5. Ана Радивојевић 3. / (55) Наташа Алимпић 

6. Огњен Ивановић 2. / (85) Биљана Фабрик 

7. Мирко Срећковић 1. / (100) Наташа Алимпић 

8. Здравко Ћосић 1. / (95) Биљана Фабрик 

 

Одлуком Градског актива наставника математике и Окружне комисије ДМС-Београд 

на окружно такмичење ученика основних школа из математике су се пласирали сви 
ученици: 

4. разреда са освојених 75 бодова и више, 

5. разреда са освојених 60 бодова и више, 

6. разреда са освојених 70 бодова и више, 

7. разреда са освојених 60 бодова и више и 

8. разреда са освојених 60 бодова и више. 



Домаћин овогодишњег Окружног такмичења чије је одржавање  планирано 21. 

марта су школе ОШ „Бора Станковић“ и ОШ „Данило Киш“. 

Са наше општине на градском такмичење се пласирао 71 ученик. 

 

  



Ускрс 

 

Ученици трећег разреда су, као и увек, били веома креативни и потрудили се да улепшају 

предстојеће празнике. Имали су тематски дан инспирисан Ускрсом и направили дивне 

радове.  



Крв живот значи 

 

 

 

На литерарном конкурсу Црвеног крста ,,Крви живот значи“ Андреј Алијоски, ученик 

5/4, освојио је друго место. 

Додела награда одржаће се у КЦ Чукарица 11. маја у 11 часова. 

 

 

 

 

 

 



Још једна велика инспирација, још један снажан подстрек 

 

 

Урош Јаћевић, ученик 8/1 наше школе и првог разреда средње музичке школе 

„Ватрослав Лисински” у класи професорке Амалиjе Милер, у овој захтевној школској 
2020/2021. години, која је скоро за нама, учествовао је на бројним „онлајн” 
такмичењима у земљи и иностранству. 

Прва награда на 14. Војводина Гитар Фесту „Др Јован Јовичић“ у Новом Саду, Србија 

Прва награда на Међународном музичком такмичењу „Арт Чампион“ у Русији 

Друга награда на ИММС – Московском међун. музичком такмичењу у Москви, Русија 

Прва награда на Међународном такмичењу младих музичара „Musik & Stars“ Кина 

Прва награда на Међународном Албанија музичком такмичењу гитариста, Тирана 

Друга награда на Међун. такмичењу младих гитариста „Алирио Диаз“ у Русту, 

Аустрија 



Друга награда на 6. Плевен Гитар Фестивалу, у Плевену, Бугарска 

Прва награда на Међународном фестивалу и такмичењу „Таленти Европе“, Шпанија 

Прва награда на Меморијалном такмичењу „Душан Протић“, Београд, Србија 

Прва награда на Међународном такмичењу Класик Арт Фестивал, Шабац, Србија 

Међу њима се издвајају награде са највећих и најпрестижнијих такмичења: 

Прва награда као и специјална ЕГТА (Асоцијација Европских учитеља гитаре) награда 

на Међународном фестивалу и такмичењу младих гитариста, Јухен, Немачка 

11. Међународно такмичење за младе гитаристе „Андрес Сеговиа“ Монхеим, Немачка 

Треће место на 15. „Ана Амалиа“, Међунродном такмичењу за младе гитаристе у 

Вајмару, Немачка 

Прва награда и Лауреат Републичког такмичења музичких и балетских школа Србије, 

Београд 

Као музичару, уметнику посебног надахнућа и инспирације, Урошу није било 

једноставно, али нови изазови послужили су му као покретачка снага за остварење 

започетих циљева. 

  



Марија Павловић 

 

 

 

Марија Павловић, ученица VIII/2, одлично је завршила такмичарску сезону у бициклизму, 

освојивши 27 медаља, од чега 15 златних, 8 сребрних и 4 бронзане. Званично је најуспешнија 

млада такмичарка  Београда за 2020. годину. 

Назив такмичења Медаља 

Најуспешнија мада такмичарка у Београду за 2020.годину   

Првенство Србије – друм злато 

Првенство Србије – планински маратон злато 

Генерални пласман купа Србије у друму злато 

Women grand pre – генерални пласман у17g. злато 

4. Куп Србије – планински бициклизам злато 

5. Куп Србије – друм злато 

6. Куп Србије –  друм злато 

1 Куп Београда –  друм злато 

2 Куп Београда –  друм злато 

4 Куп Београда –  друм злато 



5 Куп Београда –  друм злато 

6 Куп Београда –  друм злато 

7 Куп Београда –  друм злато 

10 Куп Београда –  друм злато 

Назив такмичења Медаља 

Првенство Србије – планински бициклизам сребро 

Women grand pre – индивидуални хронометар у23 сребро 

8. Куп Београда –  друм сребро 

9. Куп Београда –  друм сребро 

Women grand pre – генерални пласман у23 сребро 

2. Куп Србије –  друм сребро 

3. Куп Србије –  планински бициклизам сребро 

3. Куп Србије –  друм сребро 

Назив такмичења Медаља 

Првенство Србије – критеријум бронза 

1. Куп Србије –  друм бронза 

4. Куп Србије –  друм бронза 

5. Отворени Куп Београда бронза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Петар Павловић 

 

 

Петар Павловић,  ученик IV/2, одлично је завршио такмичарску сезону у бициклизму 

освојивши, 27 медаља, од чега 19 златних, 6 сребрних и 3 бронзане. Званично је 

најуспешнији млади такмичар  Београда за 2020. годину. 

 Назив такмичења Медаља 

1. Најуспешнији млади такмичар у Београду за 2020.годину злато 

2. 
Генерални пласман купа Србије у планинском бициклизу зa 

2020 г 
злато 

4. Првенство Србије – цикло крос злато 

3. Првенство Србије –  хонометар злато 

5. Првенство Србије – критеријујм злато 

6. Првенство Србије – брдско злато 

7. Првенство Србије – друм злато 

8. Првенство Србије – планински маратон злато 

9, 2. Куп Србије – друм злато 

10 5. Куп Србије –  друм злато 

11. 4. Куп Србије – планински бициклизам злато 

12. 1 Куп Београда –  друм злато 

13. 2. Отворени Куп Београда злато 



14. 2 Куп Београда –  друм злато 

15. 3 Куп Београда –  друм злато 

16. 6 Куп Београда –  друм злато 

17. 7 Куп Београда –  друм злато 

18. 8 Куп Београда –  друм злато 

19. 10 Куп Београда –  друм злато 

 

  



Дан школе 

 

 

 

Данас, 19. маја, наша школа обележава свој дан, свој 56. рођендан. Свих ових година 

она је учила и васпитавала многе генерације. Ученици и запослени у нашој школи 

овај рођендан дочекују у специфичним условима пандемије, па се обележавање Дана 

школе одвија на несвакидашњи начин. До сада смо овај свечани тренутак делили са 

бројним званицама – ученицима, родитељима и запосленима. 

У школској години, која се полако приводи крају, развили смо блиску сарадњу са 

родитељима наших ученика, јер се настава одвијала на другачији начин него до сада. 

Поносни смо на резултате такве комуникације и успели смо да реализујемо оно што 
смо планирали. 

Још једна генерација осмака завршава школу. Желимо им успех на завршном испиту 

и да се сви упишу у жељене школе. Очекујемо да и даље будемо у контакту са њима, 

јер они знају да ће у својој школи увек наћи и помоћ и разумевање. 

Осталим ученицима желимо успех на крају школске године, а свима, пре свега, 

желимо да следећи рођендан наше школе прославимо онако како смо то увек радили 
– дружењем, песмом и игром. 

Нека је срећан Дан школе свима који су били или су сада део ње!  



Интервју са Страхињом Крстићем 

 

У Новом Саду одиграно је 
Државно првенство Србије у 
ватерполу. У мечу за златну 

медаљу екипа Партизана лако је 
савладала Војводину, резултатом 

13:5. Младе Партизановце са 

клупе је предводио Александар 
Николић. 

У финалу су се истакли играчи 
Андреј Каралић и наш Страхиња 
Крстић, ученик 8/3. 

Успех Партизана је био очекиван 
и биће им ветар у леђа наредних 
дана, када их очекују нова 

такмичења. 

Н: Страхиња, можеш ли да нам 

кажеш колико си голова 
постигао на све четири утакмице 
Првенства? 

С: Дао сам један гол на све четири 

утакмице. 

Н: Како стесе осећали пред 

утакмицу? 

С: Имали смо благу трему, али 

били смо сигурни у нашу игру и исплатио се труд и рад који смо уложили. 

Н: Хвала и желимо ти да наставиш да ређаш успехе. 

Страхиња је играо на Државном првенству Србије у ватерполу за 2004. годиште, које је 

одржано у Крагујевцу. Само троје из генерације, а међу њима и наш Страхиња, 

изабрани су да играју са старијима од себе. 

Из Партизана су сигурни да ће талентовани Страхиња ући у Репрезентацију Србије као 
најбољи центар у млађој категорији. 



И ми смо уверени да ћемо на Европском првенству 2022. и Светском 2023. године 

пратити успехе нашег Страхиње Крстића. 

 

  



Дан словенске писмености и културе 

 

 

Поводом Дана словенске писмености и културе, 24. маја, у организацији Културног 
центра ,,Чукарица“ , одржана је видео конференција на којој су учествовали ученици 

српских школа из дијаспоре (Немачка, Швајцарска, Велика Британија, Норвешка, 

Данска и Грчка) и ученици основних школа са Чукарице. Своје читалачке дневнике 

представило је 52 учесника, а међу њима и ученици наше школе: Павле Калик, ученик 

1. разреда, који је говорио о песмама Јована Јовановића Змаја; Бранислав Николић, 

ученик 2. разреда, који је представио басну ,,Псеће село“ и Нина Павловић, ученица 7. 

разреда, која је говорила о роману ,,Лето кад сам научила да летим“ Јасминке 

Петровић. 

На овај начин су ученици наше школе учествовали у промоцији читања, лепе речи и 

неговања матерњег језика. 

 

 

 

 

 



Мина Ђурђевић 

 

 

 

Мина Ђурђевић, ученица 8/2 и кошаркашица Црвене звезде, у Нишу је након великог 
пионирског турнира проглашена за најкориснијег играча. Поред ове престижне 

титуле, Мина је освојила и златну медаљу. 

  



„АКТИВНИ а МЛАДИ“ 

 

 

Савез удружења учесника омладинских радних акција Србије – СОРАС у сарадњи са 

Градом Београдом – Секретаријат за спорт и омладину, организовао је за ученике 

осмих разреда и средњошколце акцију „АКТИВНИ а МЛАДИ“. 

Циљ овог пројекта је популаризација активизма, социјалне укључености, здравих 

стилова живота и правилног коришћења слободног времена. Кроз пројекат се 

обухватају сви ови сегменти и биће постигнути следећи ефекти: 

–  креативно социјално деловање са посебним акцентом на природу и активности у 

природи; 

–   окупљање великог броја младих људи кроз креативно дружење и игру између себе 

као и са старим  лицима и са децом са посебним потребама; 

–   млади ће имати прилику да кроз радионичарски рад, забавни ученички вишебој и 

конкретни добровољни и волонтерски рад на терену схвате добробит правилног 
коришћења слободног времена и правилних и здравих стилова живота; 

–   поред младих акцијаша учесници ће се упознати са активностима и других 

волонтерских организација. 



Наша школа је узела учешћа у овој акцији, тако да су нашу матуранти 24. и 25. маја, 

учествовали у бројним активностима које су организоване у школском дворишту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додела Вукових диплома 

 

 

 

Свечана додела Вукових диплома организована је 28. јуна у свечаној сали наше 

школе. Најбољим ученицима, који су постигли одличан успех из свих наставних 

предмета и имали примерно владање, поред диплома додељене су и пригодне 

награде. 

Носиоци Вукове дипломе су: 

Урош Јаћевић 8/1 

Марија Кеча 8/1 

Павле Узелац 8/1 

Јана Лазаревић 8/2 

Милица Костић 8/2 

Стефан Радивојевић 8/2 

Лена Аћимовић 8/2 

Елена Симић 8/2 

Веља Врачаревић 8/3 

Борис Видовић 8/3 

Новак Ивановић 8/3 



Елена Роговић 8/4 

Валентина Тодоровић 8/4 

  

За ученика генерације проглашен је Урош Јаћевић 8/1, док је за спортисту генерације 

изабрана Марија Павловић 8/2. 


