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Свечани пријем првака 

И ове године, у част нове генерације ученика првог разреда, биће уприличен свечани 
пријем првака у уторак, 31. августа, у холу школе по следећем распореду: 

1/1 учитељ Драган Китановић у 10 часова, 

1/2 учитељица Јасна Петровић у 10.40, 

1/3 учитељица Слободанка Матић (Вања Антонијевић, замена до повратка 
учитељице са боловања) у 11.20, 

1/4 учитељица Олга Фашељак у 12 часова и 

1/5 учитељица Сандра Лазић у 12. 40. 

Будући прваци су добили писмо од својих учитеља са позивом за долазак на свечани 
пријем. Првацима желимо срећан почетак школовања и успешну школску годину! 
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Чеп за хендикеп 

Еколошка секција наше школе наставља сарадњу са удружењем Стари Чукаричанин 

у оквиру хуманитарне акције ,,Чеп за хендикеп“. Захваљујемо се свим члановима 

удружења који су учествовали у прикупљању чепова. Чепове смо преузели 14. 

септембра и донели их у нашу школу. 
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Светски дан чишћења 
 

Светски дан чишћења обележили смо чишћењем и уређењем Аде Циганлије. 

Представници Еколошке секције наше школе су се радо одазвали учешћу у пројекту – 
акцији Еко-Лора, коју је подржао и финансирао град Београд – Секретаријат за 
заштиту животне средине.  На тај начин наставили смо добру и успешну сарадњу. 
Циљ овог пројекта је да подстакне активно укључивање грађана, пре свега младих, у 
заштиту животне средине и њихово мотивисање за  одговорно понашање према 
свом окружењу. 
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„Бескрајно плаво Коло“ Српске књижевне задруге 

У оквиру акције ,,Повратак читању и ћирилици“, Српска књижевна задруга 
организовала је литерарни конкурс ,,Бескрајно плаво Коло“, за основне и средње 
школе у Србији  и окружењу. 

Циљ конкурса је повратак култу књиге и неговање темељних, идентитетских 
вредности националне културе, у духу традиције Српске књижевне задруге. Тема 
првог конкурса била је слободна, а радови су могли бити у облику приче, песме или 
есеја. 

Мирко Срећковић, ученик 8/1, написао је прелепу песму и осовојио друго место у 
оквиру категорије основне школе. Свечана додела награда била је 23. септембра у 
Српској књижевној задрузи, а награде је уручио наш прослављени песник Матија 
Бећковић. 
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Фестивал науке 

 

У суботу, 2. октобра, на Ади Циганлији је одржан Фестивал науке који су посетили 

наши ученици осмог разреда са наставницом биологије, Анитом Пауновић. Овај 

фестивал је први у низу који је организовала Седма београдска гимназија и ЈП Ада 

Циганлија, у оквиру програма Плава застава. Фестивал представља образовну 

активност свим заинтересованим странама, као и корисницима простора Аде 

Циганлије. 
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Наша школа је Еко-школа! 

Захваљујући раду и труду свих запослених у нашој школи, изузетној сарадњи са 
родитељима и пријатељима наше школе, у нашој школи влада тимски рад, креативна 
и пријатељска атмосфера,  и ученици и наставници су подједнако мотивисани за рад 
и увек спремни на изазове. 

Амбијенталну наставу реализујемо у нашем школском дворишту – шумици, већ од 
првог разреда. Може се рећи да наши ученици постају чувари природе оног тренутка 
када кроче у школско двориште. У последњих тридесет година генерацијама ученика 
је различитим  активностима у оквиру редовне наставе и ваннаставних активности 
развијана свест о значају заштите животне средине и о важности очувања природе. 
Организоване се бројне акције уређења и чишћења  пошумљеног дела школског 
дворишта. Наша школа већ годинама учествује на Грин фесту као предавач и 
организатор различитих радионица, наши ученици редовно гледају филмски 
програм овог фестивала и учествују у дискусијама које се баве различитим 
еколошким проблемима. 

Наши наставници и ученици се радо одазивају учешћу у различитим пројектним 
активностима и програмима, како на нивоу школе, тако и ван ње. Интегрисан 
приступу у раду кроз развој међупредметних компетенција и предузетништва, 
пројектна настава,  рад секција, креативан и интерактиван раду у продуженом 
боравку, сарадња са локалном самоуправом, сарадња са родитељима, учешће у 
сакупљачким и хуманитарним акцијама је био наш пут до заслуженог добијања 
статуса Еко-школе. Све наведено нас је квалификовало за међународни програм Еко-
школа. 
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Безбедност воде и санитација 

 

Представници наше школе су  8. октобра присуствовали годишњем састанаку 
еколошких координатора у оквиру међународног програма Еко-школе, који се 
одржао  у Владимирцима. 

Домаћини, представници  ПУ „Сунцокрети“, локалне заједнице Владимирци и Дома 
ученика су нас срдачно дочекали и обезбедили услове за реализацију састанка. 
Главна тема била је безбедност воде и санитација, али се разговарало и о пројектима 
које се тренутно реализују и о очекивањима током школске године. 

На самом крају била је додела застава Еко-школама. На нашу велику радост и наша 
школа је добила зелену заставу! 
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Повеља Светог Јована Златоустог 

 

У Библиотеци града Београда 28. септембра одржана је свечана академија Удружења 
за развој и унапређивање културе јавног говора ,,Изражајност“, на којој је награђено 
дванаест истакнутих појединаца и институција за допринос култури јавног говора, а 
међу њима је и наша школа. 

Награђенима је уручена новоустановљена ПОВЕЉА Светог Јована Златоустог, коју је 
благословила Српска православна црква. 

Удржење ,,Изражајност“, које се истиче у борби за побољшање јавног говора и широм 
Србије и дијаспоре обучава младе и све заинтересоване за излагачку писменост, на 
академији је представило свој вишегодишњи мисионарски рад, као и књигу 
Слободана Роксандића ,,Проговори да видим ко си“, јединствен уџбеник културе 
говора код нас, препоручен као додатно наставно средство у основним и средњим 
школама. 
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Лична карта загађивача 

У складу са еколошким заповестима наше школе: 

• учлани се у неки клуб или секцију љубитеља природе 
• о планети Земљи учи и подучавај своје вршњаке 
• пронађимо љубитеље природе и организујмо заједничке акције 

Христина Стајић, ученица осмог разреда, и Еко одбор наше школе  позивају све 
заинтересоване ученике да се придруже  једној дивној акцији. На тај начин 
остварићемо сарадњу са Еколошким друштвом младих Херцег Нови. 

Ваш задатак је да одете у парк, на улицу или неко друго место и сликате загађивача. 
Код куће га нацртајте, додајте му очи, уста и све што желите. Испод загађивача 
напишите његову личну карту: име, презиме и кратку причу о изабраном предмету. 
Можете додати шта ви желите. На следећем папиру напишите од чега је направљен 
тај предмет, да ли, како и колико тај материјал загађује, да ли може да се рециклира, 
колико му треба да се разгради у природи, неке занимљиве чињенице и који је ваш 
предлог за решење. 

Ученици старијих разреда своје радове могу предати Христини Стајић и Нини 
Павловић, ученицама 8/2, а ученици млађих разреда библиотекарки Мирјани Терзић 
или учитељицама Оливери Томић и Даниели Вилотијевић. 
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Оријентиринг 

 

На недавно одржаном општинском првенсту основних школа у оријентирнингу, 

ученици наше школе показали су одлично умеће и освојили прво место, оставивши 

иза себе вршњаке из других школа са чукаричке општине. 
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Атлетика 

 

Првенство града Београда у атлетици одржано је 27. октобра. Ученици наше школе 
који су оставрили најбоље пласмане на општини Чукарица изборили су право 
учешћа. 
У категорији V-VI разред имали смо два представника: 
– Вукашин Рашић VI-4 дисциплина 60 метара – освојио 2. место и пласирао се на 
Међуокружно такмичење. 
– Андреа Грубјешић VI-4 дисциплина 600 метара – освојила 2. место и пласирала се 
на Међуокружно такмичење. 

У категорији VII-VIII разреда представљали су нас дечаци екипно (Алекса Јагличић, 
Лазар Ђурђевић, Филип Костић, Александар Благојевић, Михајло Јарић, Огњен Лилић 
и Голубовић Ђорђе.) 
Аекса Јагличић је оставрио најбољи резулата освојивши 1. место у дисциплини 60 
метара. 
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Професионална оријентација 

 

Ученици осмог разреда имали су прилику 16. новембра да присуствују радионици 
,,Професионална оријентација, саветовање и планирање каријере“ у КЦ Чукарица. 

Радионица је посвећена ученицима завршног разреда основне школе како би се на 
време информисали о постојећим школама и на адекватан начин изабрали своју 
будућу професију. 

Стана Лукић, члан општинског већа, отворила је радионицу, а саму радионицу је 
водила саветница за каријерно информисање из Националне службе за 
запошљавање. 
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Победа наших одбојкашица 

 

На општинском такмичењу у одбојци ученице 7. и 8. разреда наше школе освојиле су 

прво место и тиме обезбедиле пласман на градско првенство. 

Девојчице коју су пре две године биле прве на општини Чукарица (5. и 6. разред) 

потврдиле су свој квалитет и оправдале епитет најбољих међу вршњакињама 

Чукарице. 

У финалној утакмици биле су боље од другарица из ОШ ,,Милош Црњански“. 

Желимо им добро здравље и пуно среће на градском такмичењу, јер ова генерација 

сјајних девојчица заслужује висок пласман. 

За нашу школу играле су: Дуња Стојановић, Елена Мартић, Милица Андрић, Уна 

Риситић,Нађа Којчић, Миа Павловић, Сара Спремић, Ленка Андрић и Даница Андрић. 
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Кавијар 

 

Ученици осмог разреда који похађају домаћинство и грађанско васпитање данас су са 
наставницама Анитом Сарком Пауновић и Маријом Радовановић посетили Галерију 
Природњачког музеја на Калемегдану и погледалу изложбу ,,Кавијар“ ауторке 
Дубравке Вучић. 

Могли су да сазнају како је кавијар постао надалеко познат, зашто је и када био храна 
сиромашних, због чега је српски кавијар био један од најцењенијих и који је данас 
најскупљи кавијар на свету. Детаљно су се упознали са процесом производње 
кавијара и важним правилима његовог конзумирања. 
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Стршљен 

Писмени састав нашег ученика Станка Вићановића 5/1, објављен је у дневном листу 
,,Политика” на Дан примирја у делу Политика за децу. 

Стршљен 

Обичан дан распуста. Родитељи су на послу, а ја сам код куће сам. Намештам 
хармонику да вежбам. 

Тада, баш тада уместо чаробног звука чујем зујање. 

„Шта је опет са овом хармоником?“, лупкам је нервозно. Зујање постаје претеће. 
Стршљен! Знам сигурно! Храбро напуштам своју собу. Треснух вратима јако, да 
заплашим смртног непријатеља. О, не! Прати ме. Успевам да јавим мами да сам 
нападнут. Дневна соба за трен ока постаде ратно поље. Столице су баш згодна 
гомила дрвених барикада. Као какав ускок ускочих на тросед. Вешто сам се 
замаскирао јастуцима. Стежем нађену оловку као могућу стрелу. У стану 100 степени, 
а ја сам гола вода. 

Коначно појачање! Кључ у брави. Тата се пробија до мене преко столица. Отвара 
прозоре да зунзара одлети. Смејемо се. Настављамо дружење у дневној соби 
препричаваући разне ратне игре. 
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Општинско такмичење у одбојци 

Општинско такмичење у одбојци одржано је 19. новембра у Спортском центру 
Жарково. У групној фази такмичења, ученице наше школе су у првој утакмици 
победиле екипу ОШ „Браћа Јерковић“ резултатом 2:0 (по сетовима 21:6, 21:7) и екипу 
ОШ „Доситеј Обрадовић“ (21:8, 21:10) и тиме обезбедиле пласман у полуфинале. 
 
У петак, 22. новембра, у полуфиналној утакмици састале су се са вршњакињама из 
ОШ „Јосиф Панчић“. Наше одбојкашице победиле су резултатом 2:0 (21:13, 21:15). 
 
У финалу општинског првенства Чукарице наша екипа састала се са екипом ученица 
ОШ „Милош Црњански“ . У изузетно узбудљивој утакмици наше одбојкашице 
извојевале су победу 2:1 (18:21, 21:16 и 21:15). Занимљиво је да су се ове две екипе 
састале и пре две године у категорији 5/6. разреда, и тада су наше одбојкашице биле 
успешније и освојиле прво место на општини Чукарица. Ове године су потврдиле да 
то није било случајно, већ да је то резултат њиховог неоспорног квалитета. 
 
За нашу школу играле су: 
Елена Илић 8/2 – средњи блокер 
Уна Ристић 8/2 – либеро 
Нађа Коичић 8/2 – дизач 
Дуња Стојановић 8/2 (капитен екипе) примач 
Даница Андрић 5/3 – примач 
Милица Андрић 8/1 – примач 
Елена Мартић 7/3 – средњи блокер 
Миа Павловић 7/4 – коректор 
Сара Спремић 7/4 – примач 
Ленка Андрић 6/5 – дизач 
Тренер наше сјајне екипе је наставница физичког Маја Аврамовић. 
Важно је истаћи да су, поред тога што су успешне спортисткиње, наше одбојкашице и 
одличне ученице. 
Новинарке Маша Самарџић и Ана Томић 7/4. 
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Еко-кеса за чистији град 

 

Наша Еко школа је узела учешће у пројекту  „Еко-кеса за чистији град“. 

У школи су постављени сетови за разврставање отпада, као и велике рециклажне 
канте за мешани рециклабилни отпад. 

Позивамо све ученике, запослене и родитеље да се одазову и учествују у акцији. 
Развојем еколошке свести и активностима везаним за поступање са отпадом даћемо 
свој допринос да се смањи количина отпада која се одвози на депонију у Винчу, а 
повећаћемо количину отпада који се рециклира. На тај начин заједно доприносимо 
очувању природних ресурса и животне средине. 
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МЈАУ-ВАУ ЕКСПЕРТ 

 

Општина Чукарица обезбедила  је средства за реализацију интерактивних 
радионица у оквиру пројекта организације ARS. 

Кроз  едукативни програм млађа популација развија свест о животној средини, стиче 
знања и усваја вештине које помажу у комуникацији са животињама, ослобађа децу 
страха и стега, развија љубав и шире интересовање за природу и живи свет око нас. 

Овај програм осмишљен је  тако да се деца поред правилног односа према 
животињама науче и безбедном понашању, као и правилном односу према животној 
средини. 
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Првакиње у одбојци 

 

На градском такмичењу из одбојке, које је одржано 14. и 15. децембра, у хали ,,Ранко 
Жеравица“ на Новом Београду, ученице наше школе су освојиле прво место. 

На путу до златне медаље победиле су школу из општине Сурчин, а након тога 
комсије са Раковице. У полуфиналу играле су против Основне школе ,,Јован Стерија 
Поповић“, са Новог Београда. Резултатом 2:0 обезбедиле су себи пласман у финале. 

У финалу су се састале са ОШ ,,Бора Станковић“, са општине Вождовац, и победиле 
резултатом 2:0. Важно је истећи да су наше одбојкашице све победе оствариле 
убедљивим резултатима, да су показале изузетно квалитетну игру и за то добиле 
похвале од организатора такмичења. Тиме су обезбедиле пласман у међуокружну 
фазу такмичења. Поред пехара који је намењен прваку града Београда у нашу школу 
је отишло признање за најбољег појединца.  Дуња Стојановић, капитен наше екипе, 
проглашена је за најкориснијег играча такмичења. 

У победничкој екипи играле су: 

Дуња Стојановић- примач (капитен екипе) 
Миа Павливић 7/4 -коректор 
Сара Спремић 7/4- примач 
Елена Мартић 7/3 -средњи блокер 
Милица Андрић 8/1 -примач 
Елена Илић 8/2-средњи блокер 
Уна Ристић 8/2 -либеро 
Нађа Којичић 8/2 -дизач 
Ленка Андрић 6/5 -дизач 
Даница Андрић 5/3 -примач 
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Наша школа у емисији „Буџетски понедељак“ 

 

Наша школа имала је прилику да буде домаћин емисије „Буџетски понедељак“, коју 
реализује Образовни информатор. Том приликом директорка школе Татјана Васовић 
Новосел говорила је о бројним достигнућима наше школе, о успеху наших ученика на 
такмичењима и самом завршном испиту, као и о изазовима са којима се образовање 
суочава у току пандемије. 

Цео прилог можете погледати овде 

https://www.youtube.com/watch?v=wCwz8YovqhI&ab_channel=ObrazovniInformator 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wCwz8YovqhI&ab_channel=ObrazovniInformator
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Такмичење у беседништву и рецитовању 

 

У суботу 18. децембра у свечаној сали Образовног система ,,Црњански“ одржан је 
први круг квалификационих такмичења у беседништву и рецитовању на 4. 
Меморијалу ,,Љубица Копривица“, које организује Студио ,,БИС!“. 

Наступило је четрдесет младих беседника, ученика основних школа, и тридесетак 
рецитатора – ученика основних и средњих школа. 

Наша школа је први пут ове године имала прилику да учествује на такмичењу у 
беседништву и поносни смо на ученике који су успели да напишу изузетне беседе, 
које имају веома важне поруке: 

– Јован Петровић, 6. разред, назив беседе ,,Глобално загревање“ 

– Ивона Попречица, 7. разред, назив беседе ,,Ружа“, 

– Тамара Раичевић, 7. разред, назив беседе ,,Нешто другачије“ 

– Христина Стајић, 8. разред, назив беседе ,,Пубертетлије заувек“. 

У рецитаторском делу такмичења учествовао је Ђорђе Петровић, ученик 6. разред. 

Жири је имао тежак задатак да изабере осам беседника и осам рецитатора који ће 
наступити у финалу 23. децембра и такмичити се за ПОВЕЉЕ ,,Љубица Копривица“ и 
изузетно вредне награде донатора. 

Честитамо Христини Стајић, ученици 8/2, која је успела да се пласира у финале и 
желимо јој много успеха 23. децембра! 
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Константин Пашић 

 

Права је реткост да један ученик постиже једнако добре резултате и у друштвеним и 
у природним наукама. Константин Пашић, ученик 8/4, је управо такав ученик, који 
већ неколико година ниже успехе на такмичењима из потпуно различитих предмета. 

У петом разреду постигао је одличан успех на такмичењу из српског језика – 2. место 
на Градском такмичењу, и тада је показао да има знање и таленат, али и да гаји и 
велику љубав према матерњем језику. 

У седмом разреду пошло му је за руком да освојио је 1. место на Општинском и 
Градском такмичењу из физике. На Градском такмичењу имао је 91 поен од могућих 
100, што је изузетан успех, нарочито ако се има у виду да се такмичио са ученицима 
који похађају Математичку гимназију. Испред њега је на ранг листи било 6 од 25 
ученика Математичке гимназије. 

На Републичком такмичењу Константин је освојио 2. место, са 75 поена од могућих 
100. Био је 23. на ранг листи од 111 ученика. Од 27 ученика специјализованих 
одељења само њих 8 је било испред њега. 

Остварио је одличан резултат и на Републичком такмичењу из информатике када је 
освојио 2. место. 

Сигурни смо да би Константин постигао много више да са почетком пандемије није 
била обустављена и организација такмичења. Доказ за то је и пласман на Републичко 
такмичење из физике у 6. разреду, које се, нажалост, није одржало због корона 
вируса. 
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Дружење са ветеранима 

Савез удружења учесника омладинских радних акција Србије – СОРАС основан је као 
добровољна, невладина, ванстраначка, неполитичка организација, као кровни и 
национални савез за Републику Србију. Задатак Савеза је, да кроз различите 
програмске садржаје, а пре свега за младе, остварује циљеве у области друштвено-
хуманитарних активности и добровољног рада и друштвено-корисног рада, 
екологије, омладинских радних акција и обележавања датума изградње значајних 
објеката и сусрета. 

Наша школа укључена је у пројекат „АКТИВНИ а МЛАДИ“, који се организује за 
ученике осмих разреда и средњошколце, у сарадњи са Градом Београдом – 
Секретаријатом за спорт и омладину. Циљ овог пројекта је популаризација 
активизма, социјалне укључености, здравих стилова живота и правилног коришћења 
слободног времена. 

Распоредом активности Пројекта децембар је био одређен за дружење ученика са 
корисницима неког од Домова за стара лица, али због мера које се примењују у борби 
против сузбијања вируса COVID-19 ова активност није могла да се реализује. 
Договорено да се организује радионица „У сусрет 2022. години“  у којој су 
учествовала по два ученика осмог разреда и ветерани-учесници омладинских радних 
акција. Радионица је реализована у четвртак, 23. децембра, у Дому омладине. 
Програм је имао три дела: сећања акцијаша, израда новогодишњих честитки и капа, 
разговор са младима-учесницима пројеката СОРАС-а. 

Ученици и ветерани су разменили новогодишње поклоне, сваки ветеран је добио 
књигу, кафу, капу и честитку, а ученици су добили књигу и чоколаду. 

  

 

 



ОШ „Бановић Страхиња“ | 2021/22. 
 

Један пакетић, много љубави 

 

,,Један пакетић, много љубави“ је традиционална акција коју сваке године, пред 
новогодишње празнике, организује Црвени крст Чукарице. У акцији учествује 
општина Чукарица и ученици чукаричких основних и средњих школа, који доносе и 
прикупљају слаткише за своје другаре са Косова и Метохије.  

Ове године 2 000 пакетића стићи ће до деце из социјално угрожених породица са 
Косова и Метохије, до малишана којима је потребна додатна подршка, као и до деце 
која бораве у установама социјалне заштите. 

Наша школа прикључила се овој дивној акцији и припремила 100 пакетића који ће 
улепшати новогодишње празнике малишанима са Косова. 
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Беседништво 

Ове године смо први пут имали прилику да се окушамо у беседништву. Са великом 
радошћу смо се одазвали на позив Студиа „БИС“ и започели припреме за такмичење. 
Наши талентовани ученици су написали веома занимљиве и поучне беседе које се 
баве важним темама, а потом вежбали како да их лепо и изражајно говоре. У 
четвртак, 23. децембра, у Културном центру Чукарица одржано је велико финале у 
беседништву и рецитовању на ком је Христина Стајић, ученица 8/2, освојила 2. 
место. Христинина беседа ,,Пубертетлије заувек“, као и Христинине говорничке 
способности и таленат за глуму привукли су велику пажњу публике и жирија. 

Христина је у свету уметности од малих ногу. Док је живела у Љубљани, ишла је на 
балет и била изабрана за улогу у Љубљанској опери и балету „Хрестач“ (Крцко 
Орашчић), убрзо је постала и члан дечјег плесног ансамбла и дуго играла у опери 
„Десета хчи“. У Београду је похађала школицу глуме код Неше и Снеже Недадовић, 
где је, како каже, поред глуме, научила много тога о сценографији, режији, 
продукцији, али и о томе како бити добар човек. Играла је у разним представама, 
снимала рекламе, филмове и добила улогу мале Бранке у представи „Велика драма“ 
Синише Ковачевића у Народном позоришту. Тада је имала прилику да упозна наше 
бројне глумце, осети атмосферу пре и после представе и упозна се са самим 
позориштем. У Народном позоришту је глумила три године, све док није прерасла 
улогу. 

Ове године је са школом глуме била на кампу на Тари, где се први пут опробала и у 
писању. Као инспирација за прву предствау послужиле су јој књиге „Мали Принц“, 
„Алхемичар“, „Слика Доријана Греја“ и филм „Оно мало душе“. Христина је велики 
љубитељ позоришта, ужива у представама као што су „Лилиом“ и „Дечак са 
кофером“. Позориште јој помаже да другачије сагледа свет и уметност. Велика жеља 
јој је да студира ФДУ и наступа у Југословенском драмском позоришту. 

Беседништво је заволела када је прочитала увод књиге „Проговори да видим ко си“ 
Слободана Роксандића. Допада јој се леп говор и јавно излагање. После освојеног 2. 
места, још више жели да ради на својој дикцији, презентацији идеје и кретању на 
сцени. Сигурна је да је беседништво прави начин да се изрази и изнесе своје идеје. 
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Еко секција 

Наша школа већ годинама активно учествује у различитим пројектима који се баве 
очувањем животне средине. Учитељи и наставници се труде да код ученика пробуди 
свест о важности еколошких питања, а резултат свих активности јесте и добијање 
статуса еко школе. 

Пошто се у школи доста говори о разним еколошким темама, три ученице осмог 
разреда, Нина Павловић, Теона Петровић и Христина Стајић, одлучиле су да покрену 
еко секцију како би могле да се баве екологијом и различитим еколошким 
пројектима, али на мало другачији начин. Осмислиле су програм секције, правила 
понашања и начин рада. Њихов циљ је да се сваког месеца баве једном темом како би 
могле што потуније да је обраде. На првом часу представљају тему, дискутују и 
размењују мишљења. Други час је осмишљен као радионица, нека активност, 
гледање филма или предавање. Идеја младих еколога јесте да се на забаван начин 
приступи веома озбиљним темама. Рад секције привукао је велики пажњу, тако да су 
већ на првом предавању „Увод у екологију“ имале пуну учионицу заинтересованих 
ученика. Једно од важних правила јесте да сви крећу од нуле и заједно уче. 

Рад секције подржале су учитељица Даниела Вилотијевић и Анита Сарка Пауновић, 
наставница биологије. 
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На часу физике 

На часу физике ученице осмог разреда Мина Јовановић и Христина Стајић извеле су 
један веома занимљив експеримент. Ово је била њихова хипотеза: светлост ће се 
спорије кретати кроз гушћу провидну средину, а то су доказале користећи само две 
формуле – за брзину равномерно праволинијско кретање и једну изведену формулу 
за апсолутни индекс преламања. 

Мина и Христина су се потрудиле да у току извођења експеримента свакога укључе, 
тако да су многи добили плусиће за активност на часу. Касније су ученици могли 
кроз микроскоп да посматрају и повезују микроорганизме из биологије и функције 
сочива из физике. Било је забавно посматрати ученике у улози наставника. 
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Сигурна кућа 

Ученици осмог разреда покренули су једну дивну хуманитарну акцију у коју су, поред 
ученика, биле укључене и мајке. Одлучили су да помогну женама и деци, жртвама 
породичног насиља, које бораве у Сигурној кући. 

Акција је трајала два месеца и за то време прикупљено је доста одеће, обуће, 
играчака, књига и средстава за личну хигијену. Како би најмлађима улепшала 
новогодишње празнике, школа је припремила и пригодне новогодишње пакетиће. 

Преносимо искрену захвалност жена и деце из Сигурне куће и захваљујемо се свим 
ученицима и мајкама, које су узеле учешћа у акцији. 
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Лара Илиев 

 

Лара Илиев, ученица 7/4 разреда наше школе, и ове године показала је свој таленат 

на Светском првенству у џез балету, одржаном у Пољској у децембру 2021. године. 

Ово је четврти пут заредом да Лара осваја златне медаље са својом плесном групом 

,,Dance factory“ на светском првенству. Ученица наше школе освојила је три прва и 

једно шесто место. 
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Савиндан 

И ове године школска слава је прослављена у другачијим условима. Због поштовања 
епидемиолошких мера светосавска приредба није могла бити одржана. 

Домаћин славе био је познати естрадни уметник Саша Матић, који је том приликом 
школи уручио донацију – шест клима уређаја, клавинову и намештај за једну 
учионицу (школске клупе и столице). 

Церемонији сечења колача присуствовали су први потпредседник Владе Србије и 
министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић, градски секретар за 
образовање и дечју заштиту Славко Гак, председник Градске општине Чукарица 
Срђан Коларић и помоћник председника општине Петар Мандић. 

Чланови школског хора отпевали су химну Светом Сави док су ђаци говорили 
пригодне песме и текстове посвећене првом српском архиепископу и просветитељу. 
Татијана Васовић Новосел, директорка школе, обратила се присутним гостима и 
говорила о изазовима са којима се среће савремено школство, а потом уручила 
награде ученицима који су учествовали на литерарном и ликовном конкурсу. 

На литерарном конкурсу за млађе ученике награђени су: 

1. Нина Величковић 3/1 
2. Јелена Павловић 3/1 
3. Стефан Гаица 3/2 и Алекса Величковић 3/1 

За старије ученике награђени су: 

1. Уна Љубисављевић 8/3 
2. Кристина Оташевић 6/3 
3. Ивана Кеча 5/1 

На ликовном конкурсу за млађе ученике награђени су: 

1. Тара Полић 3/1 
2. Ана Милановић 3/4 
3. Милица Благојевић 3/1 

За старије ученике награђени су: 

1. Ленка Ковач 7/3 
2. Никола Пекез 5/1 и Анастасија Ранковић 5/2 

Посебном наградом за ликовни рад награђена је Лена Вучетић, ученица 2/4. 
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Општинско такмичење у шаху 

 

У појединачном такмичењу у шаху наши ученици су постигли изузетан успех: 

1. место – Матија Симић, 5. разред , 

2. место – Мирко Срећковић, 8. разред , 

2. место – Јована Стојичић, 6. разред. 

У екипном такмичењу нашу школу су представљали: Матија Симић, Мирко 
Срећковић, Василије и Павле Васић, Кристина Оташевић, Јована Стојичић, Владимир 
Пауновић и Тарик Дајаб и освојили 2. место на Општинском такмичењу. 
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Окружно такмичење у пливању 

 

Алекса Мирковић, ученик 8/4, освојио је 1. место на Окружном такмичењу у пливању 

у дисциплини 50 метара прсно и тиме се пласирао на Републичко такмичење. 
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Књижевна олимпијада 

Резултати Општинског такмичења из књижевности 

Разред 
Име и 
презиме    ученика 

Награда 
Име и презиме 
наставника 

7. 
Катарина Рађен 7/5 3. Ана Живковић 

Богдана Бођан 7/5 3. Ана Живковић 

8. 

Христина Стајић 8/2 1. Марија Радовановић 

Нина Павловић 8/2 1. Марија Радовановић 

Вук Васић 8/3 2. Јасмина Тодоровић 

Миа Мирчевић 8/4 3. Јасмина Тодоровић 

Катарина Оташевић 8/4 3. Јасмина Тодоровић 
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Најлепша бајка 

 

Културни центар ,,Чукарица“ поводом Светског дана читања бајки организовао је 
наградни конкур ,,Најлепша бајка“. На конкурсу су учествовали ученици старијих 
разреда основних школа из наше земље и дијаспоре. Од преко педесет пристиглих 
радова, стручни жири одабрао је пет најмаштовитијих. Нина Павловић, ученица 8/2, 
добила је награду за најлепшу бајку. 

Јуче су на свечаности у Културном центру „Чукарица“ уручене награде учесницима 
конкурса „Најлепша бајка“, а наша Нина имала је прилику и да прочита своју бајку 
„Шумски вилењак“. 

Награђени радови налазе у књизи „Упловимо у чудесан свет бајки“ коју је КЦ 
„Чукарица“ одштампао. 
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Општинско такмичење из математике 

Награђени ученици на Општинском такмичењу из математике: 

Разред 
Име и 
презиме    ученика 

Награда / (број 
поена) 

Име и презиме 
наставника 

3. 

Бранислав Николић 1. / (92) Владислава Ђурковић 

Никола Орлић 2. / (79) Бранислав Антонијев 

Михајло Мојсић 3. / (75) Бранислав Антонијев 

Милица Благојевић 3. / (75) Сандра Јордовић 

Василије Радулашки Похвала / (67) Владислава Ђурковић 

Ника Дрезгић Похвала / (64) Далиборка Аџић 

Радош Живковић Похвала / (60) Бранислав Антонијев 

4. 

Даница Барјактаровић 3. / (68) Оливера Томић 

Хана Радошевић 3. / (67) Даниела Вилотијевић 

Софиа Шиљеговић 3. / (64) Марија Ракић 

Лука Брковић 3. / (63) Оливера Томић 

Павле Голубовић Похвала / (60) Тања Витас 

Иван Живковић Похвала / (50) Оливера Томић 

5. 

Матеја Симић 1. / (93) Биљана Фабрик 

Новак Недељковић 3. / (58) Ивана Поповић 

Лука Ковачевић Похвала / (50) Биљана Фабрик 

6. 

Ана Радивојевић 1. / (93) Наташа Алимпић 

Војислав Симоновић 1. / (80) Јелена Влајковић 

Иван Икодиновић 3. / (60) Наташа Алимпић 

Филип Баћовић Похвала / (45) Јелена Влајковић 

Кристина Оташевић Похвала / (41) Наташа Алимпић 

7. Ђорђе Кузмановић 3. / (51) Биљана Фабрик 

8. 
Мирко Срећковић 3. / (68) Наташа Алимпић 

Константин Пашић Похвала / (60) Наташа Алимпић 
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Национални дан књиге 

 

Народна библиотека Србије 28. фебруара слави свој рођендан, а овај датум је 2013. 
године проглашен и за Национални дан књиге и обележава се у библиотекама 
широм наше земље. 

У нашој школи смо га обележили са ученицима другог разреда, који су у библиотеци 
читали одломке из својих омиљених књига. То је била прилика да покажу колико су 
напредовали у читању и да једни другима препоруче одређене наслове. 
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Општинско такмичењe из српског језика и језичке културе 

 

Пласман ученика на Општинском такмичењу из српског језика и језичке 
културе, са оствареним пласманом на окружни ниво: 

Разред 
Име и 
презиме    ученика 

Освојено место 
Име и презиме 
наставника 

5. 

Матеја Симић 5/3                    1. Ана Живковић 

Лука Капларевић 5/5                    2. Милица Николић 

Софија Перић 5/3                    3. Ана Живковић 

6. 

Виктор Реић 6/5 3. Марија Радовановић 

Ема Васиљевић 6/2                    3. Марија Радовановић 

Зоја Змијањац 6/1 3. Јасмина Тодоровић 

Филип Баћовић 6/2 3. Марија Радовановић 

7. 

Наташа Видовић 7/2 2. Јелена Динић 

Катарина Рађен 7/5 3. Ана Живковић 

Богдана Бођан 7/5 3. Ана Живковић 

8. Дуња Шоботовић 8/1 3. Марија Радовановић 
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Јована Дамјановић 

 

Јована Дамјановић, ученица 5/5, освојила је прво место на интернационалном 

такмичењу у кик-боксу и постала првак млађих кадета у апсолутној категорији. 
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Еко секција 

 

У четвртак,  3. фебруара, на четврти час еколошке секције, коју држе ученице осмог 
разреда, дошла је екипа емисије ,,Еколог и ја“ како би испратила рад наш ученика. 

Екипа Студија Б присуствовала је једном часу и снимили све активности ученика. 
Након часа разговарли су са Анитом Сарком Пауновић, наставницом биологије, и 
Христином Стајић, ученицом 8/2. 

Цео прилог можете овде погледати. 

 

 

  

https://youtu.be/Nfo8WH1Bl5Y
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Павле Голубовић 

 

Ученик Павле Голубовић освојио је 2. место на Међуокружном такмичењу из 

спортске гимнастике и пласирао се на Републичко такмичење. 
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Општинско такмичење из физике 

 

Општинско такмичење из физике одржано је 5. фебруара у ОШ „Стефан Дечански“, у 
Железнику. 

8. разред 

Константин Пашић – II место, пласман на Окружно такмичење 

7. разред 

Никола Анђелић – II место, пласман на Окружно такмичење 
Катарина Рађен – III место, пласман на Окружно такмичење 
Наташа Видовић и Ђорђе Голубовић – III место 
Маша Самарџић и Ђорђе Михајловић – похвала 

6. разред 

Ана Радивојевић, Лена Вечански и Јована Стојичић – сви I место, пласман на Окружно 
такмичење 
Јован Петровић – III место, пласман на Окружно такмичење 
Кристина Оташевић, Растко Симић, Иван Икодиновић, Ема Васиљевић, Филип 
Баћовић и Лазар Дакуловић – сви III место, пласман на Окружно такмичење. 
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Окружно такмичење из физике 

 

Окружно такмичење из физике одржано је 5. марта у ОШ „Бранко Радичевић“, на 
Новом Београду. Наши ученици постигли су изузетне резултате, час седам ученика је 
остварило пласман на Републичко такмичење. 

8. разред 

Константин Пашић – III место и пласман на Републичко такмичење 

7. разред 

Никола Анђелић – III место 
Катарина Рађен – похвала 

6. разред 

Растко Симић – I место и пласман на Републичко такмичење 

Ана Радивојевић и Лена Вечански – II место и пласман на Републичко такмичење 

Иван Икодиновић, Лазар Дакуловић и Филип Баћовић – III место и пласман на 
Републичко такмичење 

Ема Васиљевић – III место 
Кристина Оташевић, Јована Стојичић и Јован Петровић – похвала 
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Шах 

 

Од 1-14. марта у Београду, у хотелу Краун плаза се одржава Гран при шаховски 

турнир који ће дати два изазивача светског првака, Магнуса Карлсена. То је у овом 

тренутку најјачи турнир на свету. Јован Тодоровић, наш колега и наставник физике, 

на турниру је стручни коментатор у емисијама на РТС-у. 
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Општинско такмичење из хемије 

 

Резултати Општинског такмичења из хемије: 

7. разред 

2. место – Ленка Ковач 7/3 
3. место – Дуња Броз 7/4 и Богдана Бођан 7/5 

Сви ученици остварили су пламан на Окружно такмичење. 

8. разред 

3. место – Христина Стајић 8/2 и Константин Пашић 8/4 
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Еволуција 

 

У петак су ученици осмог разреда који похађају домаћинство и грађанско васпитање 
са наставницама Анитом Сарком Пауновић и Маријом Радовановић посетили 
Галерију Природњачког музеја и, слушајући веома занимљиво предавање кустоса, 
погледали поставку ,,Еволуција“. 

Најстарији икада пронађени фосили на свету старости 3,5 милијарди година, фосили 
најстаријих животиња и првих копнених биљака, али и фосили примата – чувени 
аустралопитекус Луси, пекиншки човек и неандерталац, као и мало познат данашњи 
блиски рођак људи, бонобоа, само су део експоната које су видели наши ученици. 

Изложба нуди кључне материјалне доказе развоја живота и најпознатије експонате 
који су расветлили еволуцију људске врсте, приближавајући ученицима механизме 
еолуције, као и најзначајнија открића из те области. 
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Општинско такмичење из географије 

 

Разред 
Име и 
презиме    ученика 

Место 
Име и презиме 
наставника 

7. 

Александар Кадијевић 2. Зоран Славнић 

Огњен Лилић 2. Станислав Кошћал 

Лука Шанев 3. Зоран Славнић 

Михаило Јовановић 3. Станислав Кошћал 

Тарик Дајеб 3. Станислав Кошћал 

Никола Анђелић резерва Станислав Кошћал 

8. 
Вук Васић 3. Станислав Кошћал 

Милош Тодоровић резерва Станислав Кошћал 
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Окружно такмичење из књижевности 

 

ред 
Име и 

презиме    ученика 
Награда 

Име и презиме 
наставника 

7. 
Катарина Рађен 7/5 

2. место и пласман на 
Републичко 

Ана Живковић 

Богдана Бођан 7/5 3. место Ана Живковић 

8. 

Нина Павловић 8/2 
1. место и пласман на 

Републичко 
Марија Радовановић 

Вук Васић 8/3 
2. место и пласман на 

Републичко 
Јасмина Тодоровић 

Христина Стајић 8/2 2. место Марија Радовановић 

Миа Мирчевић 8/4 3. место Јасмина Тодоровић 
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Станко Вићановић 

 

Међународни дан књиге за децу обележава се у целом свету 2. априла, на дан рођења 
Ханса Кристијана Андерсена. 

Тим поводом, а уједно и поводом обележавања стогодишњице рођења великог 
песника Душана Радовића, Библиотека града Београда, Дечје одељење „Чика Јова 
Змај“ расписало је наградни литерарно-ликовни конкурс „Да ли ми верујете“. 

Станко Вићановић, ученик 5/1 разреда наше школе, освојио је 1. награду у 
категорији од V до VIII разреда за своју песму „Да ли ми верујете“. 

Награда је уручена у Библиотеци града Београда.  РТС је медијски испратила овај 
догађај, а  наш лауреат је казивао своје стихове. 
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Велики успех наших ученика на Републичком такмичењу из физике 

 

У Краљеву је од 8. до 10. априла одржано овогодишње Републичко такмичење из 
физике. Нашу школу је представљало чак седам ученика и сви су остварили запажене 
резултате. 

Ученици 6. разреда Ана Радивојевић, Лена Вечански и Растко Симић добили су 
похвалу, Иван Икодиновић је освојио III награду, а Лазар Дакуловић и Филип 
Баћовић II награду. 

На Општинском и Градском такмичењу чак десеторо ученика 6. разреда остварило је 
сјајне резултате. Поред поменутих шестака, ту су и Јована Стојичић, Кристина 
Оташевић, Ема Васиљевић и Јован Петровић. 

Ипак најзначајнији резултат је остварио ученик 8. разреда Константин Пашић. Он је, 
поред освојене II награде, остварио пласман на Српску физичку олимпијаду која ће се 
одржати током маја ове године. Ту ће се тридесет и три најуспешнија такмичара из 
читаве државе борити за пет места која воде до Олимпијаде из физике, која 
представља својеврсно светско првенство. 

Свеукупно и појединачно ово је најзначајнији успех наших ученика на такмичењима 
ове врсте у последњих 20-ак година и један од најзначајнијих уопште. 

За крај треба рећи да је понашање и другарство наших ученика било беспрекорно. 

Честитамо нашим ученицима и предметном наставнику Јовану Тодоровићу. 
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У сусрет Ускрсу 

Поводом предстојећих ускршњих празника у Ада молу је 19. априла организовано 
дружење за ученике четвртог разреда са општине Чукарица. 

Из сваке школе је учествовала једна екипа са по пет ученика. Осликавано је јаје од 
стиропора високо 50 цм. Материјал су добили од организатора и само украшавање је 
трајало око сат времена. 

Било је веома занимљиво. Сви учесници су уживали, а на крају су добили и пригодне 
награде. 
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Окружно такмичењe из српског језика и језичке културе 

 

Разред 
Име и 
презиме    ученика 

Место 
Име и презиме 
наставника 

5. 
Матеја Симић 5/3 2. Ана Живковић 

Софија Перић 5/3 3. Ана Живковић 

6. 

Зоја Змијањац 6/1 1. Јасмина Тодоровић 

Филип Баћовић 6/2 1. Марија Радовановић 

Ема Васиљевић 6/2 2. Марија Радовановић 

7. 
Катарина Рађен 7/5 

1. место и пласман на 
Републичко 

Ана Живковић 

Богдана Бођан 7/5 3. Ана Живковић 

8. Дуња Шоботовић 8/1 3. Марија Радовановић 
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Такмичења из енглеског језика 

 

Име и презиме 
Општинско 
такмичење 

Окружно 
такмичење 

Републичко 
такмичење 

Предметни 
наставник 

Јована Тодоровић, 
8/4 

2. место 1. место учешће Невена Перић 

Нађа Којичић, 8/2 2. место / / Невена Перић 

Мирко Срећковић, 
8/1 

2. место / / Невена Перић 
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Јуниорска НБА лига 

 

Поред бројних спортских учешћа у текућој школској години, наша школа 
ће  учествовати и у јуниорској НБА лиги. Ове сезоне представљаћемо екипу SAN 
ANTIONIO SPURS-а, а у групи смо са још четири екипе: 

– NEW ORLEANS PELICANS – ОШ ,,Бранко Ћопић“ 
– DALLAS MAVERICKS – ОШ ,,Браћа Јерковић“ 
– MEMPHIS GRIZZLIES – ОШ ,,Уједињене нације“ 
– HOUSTON ROCKETS – ,,Милош Црњански“ 

Такмичи се укупно шездесет школа из целе Србије, од којих је тридесет из Београда. 
Нашу екипу ће водити наставник физичког и здравственог васпитања Воја Балтић. 
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Константин Пашић 

 

Највећи успех на такмичењима ове школске године постигао Константин Пашић, 
ученик 8/4, који је на Републичком такмичењу из физике освојио друго место и 
пласирао се на Српску физичку олимпијаду. Занимљиво је да се на Српској физичкој 
олимпијади такмиче укупно 33 ученика основних и средњих школа од којих је, 
морамо да нагласимо, барем петнаест ученика из Математичке гимназије.  Уколико 
Константин успе да се пласира међу пет најбољих, моћи ће да учествује на Светској 
олимпијади у физици. 

Освојено друго место на Републичком такмичењу из физике одвело га је на Српску 
информатичку олимпијаду, на којој је ушао у избор од десет ученика (Константин је 
шести) који ће се надметати за учешће на Светској информатичкој олимпијади. 
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Окружно такмичење из математике 

Награђени ученици на Окружном такмичењу из математике 

Разред 
Име и 
презиме    ученика 

Награда / (број 
поена) 

Име и презиме 
наставника 

4. Даница Барјактаровић Похвала / (68) Оливера Томић 

5. Матеја Симић Похвала / (55) Биљана Фабрик 

6. 
Иван Икодиновић 2. / (84) Наташа Алимпић 

Ана Радивојевић 3. / (72) Наташа Алимпић 

8. Константин Пашић 2. / (76) Наташа Алимпић 

На основу постигнутих резултата, одлучено је да се на Државно такмичење позову 
такмичари који су освојили следећи број поена на окружном такмичењу 

6. разред: 59 или више бодова 
7. разред: 60 или више бодова 
8. разред: 77 или више бодова 

Државно такмичење ће се одржати у ОШ „IV краљевачки батаљон“ у Краљеву, 14. 
маја 2022. године од 10.00 часова. 
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Републичко такмичење из математике 

 

Награђени ученици на Републичком такмичењу из математике, одржаном 14. маја 
2022. године у ОШ „IV краљевачки батаљон“, у Краљеву: 

Разред Име и презиме ученика Награда  
Име и презиме 
наставника 

6. 
Иван Икодиновић 3. Наташа Алимпић 

Ана Радивојевић 3. Наташа Алимпић 
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Алекса Јагличић 

 

На Републичком такмичењу у атлетици Алекса Јагличић, ученик 8/4, освојио је треће 
место и бронзану медељу, у трци на 100 метара, у категорија дечаци VII-VIII разред. 
Такмичење је одржано 16. маја на Атлетском стадиону, у Краљеву, и Алекса је на 
најбољи могући начин представљао нашу школу, показао прави спортски дух, јачину 
и снагу. Нека тако настави и у будућности! 
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Да зујимо заједно! 

Данас смо у веселој и разиграној атмосфери прославили 57. Дан наше школе. Како је 
20. мај Дан пчела, целокупна прослава била у знаку пчела, отуда и слоган – Да зујимо 
заједно! 

Целу прославу су осмислили и реализовали ученици, који су уз свесрдну помоћ 
наставника, који руководе школским секцијама, успели да створе један веома 
занимљив, разнолик и едукативан програм. 

За музички део програму биле су задужене Тамара Кецман и Јована Крстић, 
наставнице музичке културе, које воде Хор и оркестар. Наши талентовани хористи и 
музичари, својом песмом и музиком успели су свима да поправе 
расположење.  Драмски програм осмислила је Владислава Ђурковић, наставница 
разредне наставе, а ученици трећег разреда извели су поучну представу „Ако пчеле 
оду…“, по тексту Селме Панини. За изложбу ликовних радова била је задужена Јелена 
Јањић, наставница ликовне културе. Новинарска секција, којом руководи Јелена 
Динић, наставница српског језика и књижевности, заједно са нашим младим 
новинарима припремила је овогодишње издање школског листа „Кошута“. 
Наставници Марија Лазаревић, Татјана Ћурчић, Светлана Михаиловић и Предраг 
Аранђеловић направили су изложбу ученичких радова, који су настали на часовима 
техничког и информатичког образовања. 

Ученици еко секције, на челу са Христином Стајић, и чланови Ђачког парламента 
били су задужени за организацију штандова и различитих активности које су имале 
за циљ да едукују и забаве наше ученике и најмлађе посетиоце прославе. На 
ликовном штанду била је организована ликовна радионица, на којој су сви 
посетиоци могли да цртају, боје и праве различите украсе, на пчеларском штанду сви 
посетиоци могли су купити мед и различита етерична уља, новинарски штанд био је 
посвећен школској „Кошути“, а на IT штанду сви љубитељи игрица могли су 
одиграти неку игри и такмичити се својим другарима. 

Наша шумица данас је зујала и било је право задовољство посматрати како ученици 
са својим наставницима у веселој и сарадничкој атмосфери прослављају овај важан 
дан за нашу школу. 
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Награде за најбоље чукаричке ученике 

Градска општина Чукарица, већ традиционално, награђује своје ђаке који су 
постигли изузетне успехе, освојивши награде на републичким такмичењима. 
Пригодним ваучерима за куповину техничке опреме награђени су и њихови 
наставници, који су их припремали за учешће и добар пласман на такмичењима. Ове 
године, Градска општина Чукарица је наградила 101 ученика и професора 
чукаричких школа за остварене успехе у школској 2020/2021. години. 

На пријему у сали Општине награђеним ученицина и њиховим професорима обратио 
се председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић, заједно за чланом Већа 
Миљаном Ћеранићем, уручивши им том приликом вредносне ваучере. 

Константин Пашић, ученик 8/4, једини је ученик на Чукарици који је прошле 
школске године постигао изузетне резултате на чак два републичка такмичења – на 
такмичењу из физике и информатике. 
Данас је са Бојаном Јанковић, наставницом информатике, и Јованом Тодоровићем, 
наставником физике, присуствовао свечаном уручењу награда. 
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Крв живот значи 

Традиционални конкурс „Крв живот значи“ реализован је током марта месеца. Тема 
конкурса била је промоција добровољног, анонимног и неплаћеног давалаштва крви 
у оквиру категорија: ликовни, литерарни рад, смс порука и видео (филм или видео-
клип). 

Ивана Броћета, ученица 5/4, освојила је друго место за песму „Крв живот значи“, у 
категорији литерарни радови од 5. до 8. разреда. Ивана је освојила је 1. место на 
општинском и 2. на градском конкурсу. 

Свечана додела награда била 11. маја, а ученицима је награде уручио Срђан Коларић, 
председник Градске општине Чукарица. 

Ана Живковић, наставница српског језика и књижевности, и Олга Фашељак, 
наставница разредне наставе, пријавиле су Ивану на литерарни конкурс. 
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Републичко такмичење из књижевности -Књижевна олимпијада 

 

Честитамо Нини Павловић, ученици 8/2, која је на Републичком такмичењу из 

књижевности освојила 2. место. Све похвале за уложени рад, труд, знање и успех, 

ученици и наставници српског језика и књижевности Марији Радовановић. 
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Бициклом до успеха 

Наш другар, Петар Павловић, ученик наше школе одељења V2, заједно са свим 
школским обавезама успева да се бави спортом који обожава, бициклизмом. 

Петар се бициклизмом бави већ пет година. Тренира у клубу ,,Полицајац”. За само 
месец дана освојио је седам медаља и један трофеј. 

Такмичио се у Словенији, Суботици, Краљеву, Новом Саду. На готово сваком 
такмичењу освојао је прво место. 

Једино од  такмичење где је освојио треће место било је у Словенији. Тада је био 
најпоноснији, јер му је то било најтеже такмичење, a једини из Србије је освојио 
медаљу. 

Најлакше такмичење било му је у Крагујевцу, где је освојио прво место. Поносни 
Петар изјављује да је победио све клубове у Србији. Највећа подршка у његовим 
напорима и успесима су његови родитељи. 

Петрови упорност и успеси нам могу послужити као инспирација да до циља 
долазимо као победници. 

Новинарке: Невена Миловановић, Звезда Минић и Јана Згоњанин V2 
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Станко Вићановић 

 

Станко Вићановић, ученик 5/1 одељења наше школе, освојио је нове награде на 
литерарним конкурсима. 

На 14. међународном фестивалу „На крилима детињства“, у категорији Стиховања, 
Станко је добио  похвалу за песму „Да ли ми верујете“, за коју је већ награђен на 
конкурсу Градске библиотеке.  Станкову песму је управо Библиотека послала на 
конкурс. Награду је примио у Панонском дечјем граду  у Бачкој Тополи. 

На конкурсу „Читам па шта“ Станко је прошао три круга (школски, општински и 
градски) и освојио диплому. Додела диплома организована је у Римској дворани 
Библиотеке града. 
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Еко секција на Фестивалу науке 

 

Чланови Еко секције 4. и 5. јуна су посетили Фестивал науке који је био на Ади. 
Учествовали су у експериментима, учили и забављали се. 
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Да ли ми верујете? 

 

Станко Вићановић, ученик 5/1, освојио је прву награду на литерарном конкурсу 
Дечјег одељења „Чика Јова Змај“ Библиотеке града Београда, који је био уприличен 
поводом Светског дана књиге за децу. Станкова песма „Да ли ми верујете?“ 
проглашена је за најлепшу у категорији литерарних радова старијег 
основношколског узраста. Тема конкурса била је посвећена Душку Радовићу, нашем 
чувеном писцу. 
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Промоција ђака генерације 2022. 

 

Данас су на посебној свечаности у Београду представљени ђаци генерације 
београдских основних и средњих школа за 2022. годину. Нашу школу представљао је 
Константин Пашић, ученик 8/4, који је изабран за ђака генерације, јер је од 5. до 8. 
разреда остварио изузетан успех на бројним такмичењима из информатике и 
рачунарства, физике, српског језика и књижевности и технике и технологије. 

Бранко Ружић, министар просвете, науке и технолошког развоја, честитао је 
ученицима на постигнутим резултатима и додао да иза њиховог рада стоји велико 
залагање, труд и подршка наставника и родитеља.  
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Дан девојчица 

 

Ученице 7. и 8. разреда које похађају наставу грађанског васпитања учествовале су и 
ове школске године у обележавању Дана девојчица и ИКТ сектору. 

Међународни Дан девојчица у ИКТ сектору установљен је на нивоу Уједињених 
нација и обележава се сваког четвртог четвртка у априлу. Од 2001. године, када је у 
Европи (Немачкој) први пут обележен „Дан девојчица”, у овој манифестацији 
учествовало је више од милион девојчица. 

Дан девојчица у ИКТ-у има за циљ да девојчице оснажи приликом одабира будућих 
професија, да не подлежу стереотипима, већ да се руководе личним интересовањима 
и талентима. 
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Вуковци у школској 2021/22. години 

Традиционалном свечаношћу која се организује у част завршетка осмогодишњег 
школовања и доделе награда најбољима, испратили смо још једну генерацију 
матураната, која је својим одличним успехом из свих наставних предмета и 
изузетним резултатима на бројним такмичењима представљала нашу школу у 
најбољем светлу. 

Присутне госте је поздравила, а награђеним ученицима, честитала, директорка 
школе Татијана Васовић Новосел, истичући да сви заједно делимо радост, понос и 
срећу због успеха наших матураната. 
Ученицима су поред Вукових диплома, подељене посебне дипломе и бројне награде. 

Носиоци Вукове дипломе су: 

8/1 

1. Мирко Срећковић 
2. Дуња Шоботовић 

8/2 

1. Михаило Димитријевић 
2. Нина Павловић 
3. Уна Ристић 
4. Христина Стајић 
5. Ксенија Милић 

8/3 

1. Вук Васић 

8/4 

1. Констрантин Пашић 
2. Миа Мирчевић 
3. Катарина Оташевић 
4. Јована Тодоровић 
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Константин Пашић – ђак генерације 

 

Понос генерације коју испраћамо на крају школске 2021/22. године је Константин 
Пашић, ученик 8/4, који је проглашен за најбољег ученика у генерацији. 

Константин је током осмогодишњег школовања имао различита интересовања, 
показао је да се подједнако добро сналази и у друштвеним и у природним наукама, 
али је уз свесрдну помоћ Бојане Јанковић, наставнице информатике, и Јована 
Тодоровића, наставника физике, постигао изузетне резултате на такмичењима из 
ових предмета. Бројне су награде које је Константин освојио: 
2. место на Општинском такмичењу из физике 
3. место на Општинском такмичењу из технике и технологије 
2. место на Републичком такмичењу из информатике 
2. место на Републичком такмичењу из физике 
2. награда на Српској информатичкој олимпијаду 
2. место на Окружном такмичењу из српског језика и књижевности 

Константин се пласирао и на изборно такмичење из информатике, на Српску 
информатичку олимпијаду и Српску физичку олимпијаду. 

Верујемо да ће Константин наставити овим путем и у предстојећим гимназијским 
данима. Из основне школе у нове изазове понеће, надамо се, много лепих успомена и 
желимо му да оствари све своје снове. 
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Алекса Јагличић – спортиста генерације 

 

Алекса Јагличић, ученик 8/4, активно се бави спортом од раног детињства. 
Посвећеност, упорност и љубав ка спорту донели су му бројне успехе и медаље:  

1. место на Општинском такмичењу из атлетике у дисциплини 100m и штафети 
1. место на Градском такмичењу из атлетике 
3. место на Републичком такмичењу из атлетике 

Поносни смо на Алексу и на то што је нашу школу представљао на многобројним 
такмичењима у најбољем светлу. Желимо му да у животу буде успешан и освоји још 
много награда! 

 

 

 


