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Уводна реч директорке

Н
еобично је бити директор школе у којој сте и сами били ђак. 

Сваки поглед кроз прозор током одмора, сваки долазак на посао 

буди успомене. Пре неки дан срела сам друга из школе и уживала 

одговарајући му на питање које ми је поставио: „Како је наша добра школа? 

Хтео сам да свратим да је видим, али нисам имао времена.”

Онда смо се у разговору дуго подсећали тог времена. Како смо примани 

у Савез пионира, како смо дежурали на степеницама са црвеном траком 

на којој је нечија мајка белим концем извезла реч „редар”, а нама је то била 

нека изузетно важна функција... Сетили смо се како смо током одмора шетали у круг око две липе, 

преслишавали се за предстојеће контролне задатке, како смо са хором ишли на такмичења и како 

смо после школе журили да се нађемо на „штрафти” на Калварији, у улици Божидара Аџије (данас 

улица Недељка Ерцеговца). 

То су све разлози због којих сам ступајући на дужност директора претпрошле године пожелела 

да и данашњим ученицима, уз помоћ колега и људи добре воље, школу учиним бајковитом, модерно 

опремљеном, кућом знања и другарства. Тако смо, у сарадњи са наставницима и многим пријатељима 

које има наша школа, реновирали велики број учионица и салу за физичко. Опремили смо свечану 

салу, уредили холове, модернизовали трпезарију, средили кабинете за техничко и информатичко 

образовање. У четири учионице постављени су телевизори. Читава школа има приступ интернету. 

Направили смо салу за пројекције, ставили у функцију електронску таблу. Сајт ажурирамо 

свакодневно, трудимо се да нам школа буде уредна. А и овај часопис требало би да буде „завет за 

будућност”, да остави заувек траг ваших радова и вашег боравка у нашој и вашој школи. 

И једног дана, док будете листали странице овог часописа, сетићете се свих наставника и свих 

другова са којима сте проводили дивне школске дане јер, знате, „од колевке, па до гроба, најлепше је 

ђачко доба”. Ако ми не верујете сада, вероваћете ускоро, чекајте само...

Велики осмех и велики поздрав свим читаоцима првог броја „Кончарца”!

Маја Костић
Садржај
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У основној школи се деси прва љубав и стекну прави пријатељи. Кажу да се право 

другарство догоди кад одеш у средњу школу, али ја мислим да сам у основној нашла 

неколико пријатеља на које могу увек да рачунам.

Миа Живановић 8/3

Нећу никад заборавити најбољу учитељицу, Александру Гостовић. Такође, недостајаће 

ми друштво из разреда. Памтићу и предивне приредбе за Дан школе.

Марија Крсмановић 8/4

Свима нам је постало нормално да се сваког првог септембра окупимо у школском 

дворишту. Сама помисао на то да следећи пут нећу доћи овде и наћи се са њима стеже ме 

око срца.

Кристина Кежман 8/3

Памтићу своју школу по свим догодовштинама са другарима и другарицама. Сећаћу 

се свих својих успона и падова, срећних дана и разочарења. Часова на којима смо збијали 

шале. Све те успомене остаће ми у срцу и заувек ћу их памтити!

Јован Мирић 8/1

Памтићу основну школу по томе што сам нашао најбоље другаре. Увек када сам тужан 

или несрећан, само одем у школу и све постане боље.

Симеон Савић Којадиновић 8/3

Своју основну школу памтићу по великом дворишту у ком сам провео много лепих 

тренутака са пријатељима. Нећу заборавити добре наставнике и њихова предавања. Ова 

школа ће ми недостајати и памтићу сваки моменат проведен у њој.

Никола Станковић 8/2

Основна школа, прве симпатије, екскурзије... Не могу да верујем да ће овоме доћи крај. 

Једног дана, доћи ће нове генерације на наше место, седеће у клупама у којима смо ми 

седели, али ниједна неће бити као наша!

Мина Павлица 8/3

Памтићу своју основну школу по великом знању које сам овде стекао; по другарима 

са којима сам невероватних осам година провео у клупи; по бројним екскурзијама 

широм Србије и, наравно, наставницима који су ме током овог школовања најбитнијим 

стварима научили. Током целог школовања основна школа је најлепша јер ту крећемо од 

почетка и учимо основе за даље школовање, а и бележимо најлепше тренутке детињства 

са пријатељима. И због свега тога памтићу своју ОШ „РАДЕ КОНЧАР”!!!

Славиша Кушљић 8/1

Све је пролазно. Лепи тренуци зачас прођу, али сећања на тренутке проведене у школи 

са друштвом се не заборављају.

Наташа Спасеноски 8/3

Памтићу своју основну школу...
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Памтићу своју основну школу по свему лепом што ми се догодило у протеклих осам 

година. Наравно, ништа од тога се не би десило да није било моји другара. Памтићу и 

шале наставнице Каје. Мој разред је једна велика породица и мислим да ће ми растанак 

бити много тежак. Никога нећу заборавити јер ће сви заувек бити у мом срцу.

Павле Дамњановић 8/1

Осмеси на лицу и трчање по ходницима, то ће ми бити сећање на школу. Памтићу 

је по наставницима и њиховим предавањима. Памтићу је по најбољим друговима и 

пријатељима. Основна школо, остаћеш увек у мом срцу!

Рагбет Гаши 8/3

Памтићу своју основну школу по незаборавном дружењу, наставницима, смешним 

ситуацијама, дежурању.

Филип Стаменковић 8/2

Своји школу ћу памтити по свакаквим успоменама, догодовштинама и још по много 

ствари због којих сам оваква сада. Хвала ти, школо, видећемо шта ћу постати у даљем 

животу, већином твојом заслугом.

Теодора Митрашиновић 8/3

Памтићу своју основну школу по свим дружењима са пријатељима, по сузама које је 

заменио смех, по наставницима, по свађама које су се увек завршавале помирењем, по 

екскурзијама, излетима и рекреативним на којима смо заједно уживали.

Ања Савић 8/1

Памтићу своју основну школу по сјајним друговима који су увек били уз мене и ја уз 

њих. Нећу заборавити заједничке несташлуке и прве симпатије.

Милица Рајкић 8/2

Основну школу памтићу по дивној учитељици Александри Гостовић која нас је за 

четири године одлично спремила за старије разреде. Нећу заборавити приредбе и разне 

креативне радионице, али ни беспотребно нервирање и живцирање пред неки важни 

контролни.

Андреа Миливојевић 8/4

Памтићу своју основну школу по најлепшим екскурзијама, заљубљивању, најбољим 

другарима из одељења, незаборавним тренуцима и најбољим наставницима.

Катарина Поповић 8/1

Пре свега, своју основну школу ћу памтити по пријатељима које сам стекла током 

ових осам година и свим дивним тренуцима које сам са њима провела. Такође, и по 

екскурзијама које се никад не заборављају!

Јована Миловић 8/4



6

Кончарац 1.

Н
аставнице Ана Рили и Марина Илић 

памте школске дане као најлепши период 

свог детињства. Наставница Марина се 

са осмехом и данас сећа дружења на екскурзијама и 

рекреативним наставама. Рекла нам је и да је данас 

школа процветала, да је што се тиче ентеријера 

сада све боље, као и  да се и даље ради на уређењу 

целог објекта. „Док сам ја била ђак, било је јако 

много цвећа на улазу школе и то ми мало недостаје. 

Волела бих и да се поново уведе кабинетска настава”, 

прокоментарисала је наставница Марина. Поменула 

нам је и колегинице, наставнице Катицу Михајловић, 

Радојку Перић, Емиру Новаковић и Верицу Шпирић,  

које је некада слушала с друге стране,  из школске 

клупе, а са којима се сада дружи у зборници. „Кад 

боље размислим, одувек сам желела да предајем у овој 

школи, а велики утицај на мене је имала наставница 

Шпирић која ми је предавала, наравно, биологију”, 

додала је Марина Илић, завршивши овај разговор.

Наставница Ана Рили нам је своје школске 

дане препричала овако: „Незаборавни тренуци 

док сам била ђак ове школе су дружење на 

екскурзијама и рекреативним наставама. Памтим 

и свој први маскенбал у првом разреду. Такође и 

прескакање ластиша, између две ватре, па увече 

исцрпљујуће жмурке.” Наставница Ана сматра да 

се њена генерација више дружила, а мање времена 

проводила „на телефону и интернету”. Рекла нам 

је и да је  колегеница Емира Новаковић, која јој 

је некад била наставница математике, вероватно 

најзаслужнија за то што је завршила Математички 

факултет. Наставница Новаковић је на неки начин 

била њен узор. Додала је и да су наставници у њено 

време били строжи, да се више пазило и слушало на 

часовима и да су задаци били тежи и захтеви већи. 

Такође, према њеним речима, наставници су имали 

већи ауторитет и ученици су их више поштовали. 

Интересовало нас је и шта се у школи није променило 

од времена када је била ђак. „Све се променило и то 

на боље, како и треба да буде. Ово је квалитетна и 

добра школа, а њеном угледу, осим унутрашњих и 

спољашњих промена, доприносе и ваши резултати 

на такмичењима”, истакла је наставница Ана Рили.

Нађа Ердељан 7/2

Дуња Инђић 7/2

Поглед са друге стране

И УЧЕНИЦЕ И НАСТАВНИЦЕ НАШЕ ШКОЛЕ: Ана Рили и Марина Илић

За први број нашег часописа „Кончарац” разговарале смо са садашњим наставницама, а бившим 

ученицама наше школе.  То су Ана Рили, наставница математике, и Марина Илић, наставница 

биологије.  Занимало нас је шта се променило у школи од када су оне седеле у клупама и чега се сећају 

из својих школских дана.

Успомена са заједничког путовања

Са прославе мале матуре
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Како да ефикасно учимо
„Уххх, морам да учим!!! Јао, не могу сада, треба да 

поставим још ову слику, па да видим колико лајкова 

ћу добити...само да се јавим на месинџеру, виберу/ 

вајберу... само да одиграм још овај ниво... само да 

поставим ову слику на инстаграму... и само, само... ”

И, док дође до учења, немамо вољу, одлажемо 

и уздамо се у срећу: „Неће ме питати...успећу да 

препишем... неко ће ми шапнути...наставник неће 

доћи...” Са оваквим  ситуацијама свако се бар једном 

(а неко и више пута) сусрео. Ако твоје мисли лутају 

док учиш, имаш потешкоћа са концентрацијом, лако 

одустајеш када ти учење не иде, осећаш мрзовољу 

када треба да наставиш са радом, труд који улажеш 

не даје баш жељене резултате и слично, требало би да 

промениш радне навике и да направиш план учења.

Ако промениш радне навике, имаћеш више 

слободног времена и бољи успех у школи. Радне 

навике ћеш побољшати припремом распореда 

дневних активности (планирано време за учење, 

одмор, разоноду) и ако учиш свакога дана у 

планираном термину. Што се плана учења тиче, 

битно је да планираш место где ћеш учити, тј. да имаш 

своје место за учење: за столом, никако на кревету 

или фотељи, јер то води поспаности. Такође, све 

што одвлачи пажњу (музика, занимљиви часописи, 

телефони, компјутери) требало би да буде уклоњено 

или искључено како би учење било ефикасно.

Од свега је најбитније да се осећаш одморно 

и спремно за учење. Истраживања показују да је 

најефектније време за учење ујутру од 8:00 до 11:00 и 

поподне од 16:00 до 19:00. Потребно је да направиш 

и редослед учења градива, па је препорука да прво 

учиш теже градиво, док си још одморан/на, па онда 

лакше, а можеш и неко градиво делити у мање целине 

па учити део по део. Препоручујемо да након што 

прочиташ целу лекцију постављаш питања у вези са 

њом и дајеш одговоре; да подвлачиш битне делове и 

то тек када схватиш смисао лекције; да правиш скице 

или резимее, препричаваш, провераваш и обнављаш 

лекцију. Не заборави да правиш кратке паузе после 

учења – од 10 до 15 минута.

Уколико ти се лекција или предмет не допада, 

покушај да се заинтересујеш тако што ћеш потражити 

неку занимљивост о тој области, погледати филм, 

прочитати књигу, или пронаћи на интернету неку 

занимљивост у вези са лекцијом. Можда ће такво 

истраживање пробудити мотивацију за област која ти 

је до сада стварала потешкоће. На крају, не заборави 

себе да наградиш након успешно завршеног посла!

На радионицама „Проблеми у учењу” дати су 

задаци ученицима трећег разреда о томе како да 

себи помогну у учењу, како родитељи да им помогну 

и како наставници да им помогну. Ево неких 

карактеристичних порука за крај: 

Ипак, закључак је да ученици  очекују од родитеља и наставника помоћ и уступке да би њихово учење било 

ефикасно, а када су у питању они сами и њихова делатност... е, ту је списак мало краћи. Област о препорукама 

у учењу је веома опширна, а за сва детаљнија упутства можете се обратити наставнику или стручној служби 

у својој школи.

Маријана Маринковић, дипломирани педагог

САВЕТИ ПЕДАГОГА

Родитељи:

Да ме оставе да учим. 

Да ми направе лимунаду и 

колаче. 

Да ме не критикују.

Ученици:

Да организујем добро своје 

време учења.

Наставници:

Да нам дају истраживачке 

задатке. 

Да се на часу не расправљамо 

о несташлуцима, него да 

учимо.

 Да нас заинтересују за 

лекције.
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В
ршњачко насиље је, нажалост, једна од 

најактуленијих тема у последње време. 

Дешава се свуда око нас, у парковима, 

аутобусима, на улицима... За нас је најочигледније у 

школи, и то за време одмора, у учионици, на ходнику 

или у школском дворишту. 

Физичко насиље је најуочљивије, али вербално 

је врло болно и са дубоким последицама, иако 

оне можда нису лако видљиве попут огреботина 

или модрица. Најтужније је када се насиље догађа 

у одељењу, пред „другарима”, а они најчешће не 

прискоче у помоћ жртви јер су незаинтересовани. 

Појединци се некад осећају неприхваћено у друштву, 

одбачено, па почну да се понашају агресивно не би ли 

испали „важни и посебни”, а ако школско окружење 

на то не реагује, проблем се само продубљује уместо 

да се решава. 

Узроци насилног понашања су различити, 

али чини ми се да проблем најчешће потиче из 

породице. За здрав и правилан развој детета 

најважнији су љубав, топлина и разумевање у 

породици. И ЗАТО РЕЦИМО СТОП ВРШЊАЧКОМ 

НАСИЉУ, ПОМОЗИМО ЈЕДНИ ДРУГИМА, 

ДЕЦА ОДРАСЛИМА И ОДРАСЛИ ДЕЦИ, ДА 

ИЗРАСТЕМО У ТОЛЕРАНТНЕ И ПАМЕТНЕ ЉУДЕ 

КОЈИ ЋЕ ПРОБЛЕМЕ РЕШАВАТИ РАЗГОВОРОМ, 

СТРПЉИВО, СТАЛОЖЕНО И СМИРЕНО, А НЕ 

НАСИЛНИМ ПОНАШАЊЕМ. 

Уна Мареља 8/4

Множина и једнина
Ја сам случај торба – скакали по мојој торби.

Ја сам случај вц – закључали ме у вц-у.

Ја сам случај пљување – пљунули ме.

Ја сам случај копиле – написали на табли да сам копиле.

Ја сам случај новчаник – позајмили моје фотографије из новчаника.

Ја сам случај пољубац – играли игру изазова.

Ја сам случај шал – давили ме шалом.

Увак сам ја неки случај.

И увек сам сâм, а они множина.

Кажу, шалимо се само, ми се тако играмо.

Њима је досадно, па се забаваљају, а мени је неиздрживо. 

вршњачком насиљу

(Из књиге Иване Лукић /Не/ питај ме како сам, 

за коју је ауторка 2016. године добила књижевну награду „Политикиног Забавника“)

Јована Миловић 8/4
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Путевима вере и љубави

Ђ
аци седмаци Основне школе „Раде Кончар” 

били су у Врњачкој Бањи на екскурзији. 

Двадесет осмог октобра започела је њихова 

авантура. У осам сати аутобус са шездесет тинејџера 

упутио се ка манастиру Студеница. Четворочасовна 

вожња им није представљала проблем с обзиром 

на то да су уживали у музици и посматрању лепих 

предела своје земље обасјаних сунцем. 

Задужбина Стефана Немање привукла је пуну 

пажњу. На први поглед никада се не би рекло да је 

манастир толико пута рушен и обнављан. Ђаци 

су пажљиво саслушали предавање и поклонили се 

миротичивим моштима великог жупана, оца Светог 

Саве. 

Њихова следећа станица био је манастир Жича 

који се из даљине препознаје по јаркој, црвеној боји. 

Иако тада већ уморни, осмех са лица нису скинули. 

Нарочито им се допало уређено двориште испуњено 

цвећем које пажљиво одржавају монахиње овог 

манастира. Пошто су погледали занимљив филм о 

историјату манастира, обишли су цркву, запалили 

свеће, фотографисали се, а потом наставили 

путовање. Жичу су оставили иза себе, а отворених 

врата дочекао их је хотел „Бреза”.

Брзо су се распоредили по собама и сишли 

на вечеру, коју су са апетитом појели. После 

једночасовног облачења, шминкања и фотографисања 

били су спремни за најзанимљивији део екскурзије – 

дискотеку. Од девет до једанаест часова непрекидно 

су играли, певали и скакали као да никада нису 

чули за умор. Ипак, нешто енергије су сачували и за 

касније, тако да су их  њихове разредне обилазиле до 

јутарњих часова.

Осам сати ујутру, доручак, а после доручка 

пријатна шетња по парку Врњачке Бање који је био 

прекривен јесењим лишћем свих боја. Осим што су 

пробали три врсте изворне топле или хладне воде, 

посетили су и „мост љубави“. После ручка, аутобус 

је кренуо за Земун. У повратку су обишли манастир 

Љубостињу, задужбину књегиње Милице, и цркву 

Лазарицу, задужбину кнеза Лазара. Уз песму и 

причу стигли су испред школе у вечерњим часовима, 

помало тужни јер се путовање завршило. 

 Николина Николић 7/2

ПУТОВАЛИ СМО ПО СРБИЈИ – екскурзија седмог разреда

Манастир Жича

Врњачка Бања

Манастир Љубостиња
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Јелена Савић 7/1: Све је било занимљиво, а 

највише ми се свидео „мост љубави”, као и друга 

места која смо обишли.

Исидора Спасић 7/3: Све је било дивно, а 

посебан утисак на мене је оставио манастир 

Жича, као и провод у дискотеци.

Срђан Поповић 7/4: Цела екскурзија је оставила 

јак утисак на мене. Дружење и забављање у 

дискотеци је било незаборавно. Посебно ми је 

драго што сам стекао нова пријатељства и боље се 

упознао са свима, јер сам нови ученик у школи.

Урош Млинаревић 7/2: Цела екскурзија је била 

забавна, а посебно бих истакао време проведено 

у аутобусу.

Тијана Ковачевић 7/3: На екскурзији је било 

прелепо. Међу манастирима највише ми се свидела 

Жича због упечатљиве црвене боје. Провод у 

дискотеци је био незабораван, као и забава након 

ње.

Маја Миливојевић 7/4: Најзабавније ми је било 

у аутобусу. Манастир Студеница ме је задивио 

својом историјском причом. Драго ми је што 

сам обишла тако значајно место и видела мошти 

оснивача наше државе.

Марко Добријевић 7/3: Утисци су прелепи, а 

највише су ми се допали извори топле сумпорне 

воде. 

Лазар Деврња 7/2: Eкскурзија је била одлична 

и пуна нових доживљаја. Највише ми се свидела 

Студеница, посебно због фресака које су 

споменици историје.

Јелена Бабић 7/2: Храна у хотелу ми се није 

свидела, али упркос томе доживљај у дискотеци је 

био фантастичан. Најснажнији утисак је на мене 

оставила Лазарица јер подсећа на време када је 

Крушевац био престонице Кнеза Лазара.

Алекса Мишчевић 7/4: Немам замерки на 

дружење током екскурзије. Храна је била одлична, 

као и шетње по Врњачкој Бањи. Волео бих да је 

трајало дуже, али све што је лепо кратко траје.

Нађа Ербељан 7/2

Николина Николић 7/2

Био је леп јесењи дан, а ми, ученици четвртог 

разреда, ишли смо са нашим учитељицама на 

излет. Сви смо били радосни када смо ушли у 

аутобус и кренули.

Аутобус је напустио град и прелазио преко 

брежуљака до Авале. Пут нас је водио ка шуми, до 

споменика Незнаног јунака. Стајали смо испред 

њега и дивили се делу великог вајара, Ивана 

Мештровића. Сазнали смо да је овај јунак од 

камена симбол свих страдалих у Првом светском 

рату и да се налази на надморској висини од 511 

метара. Била смо срећни што смо посетила ово 

место, одакле се пружа прелеп поглед на Београд.

После краћег задржавања кренули смо према 

авалском торњу. Аутобус је кривудао  кроз шуму, у 

којој је све било прекривено сувим и разнобојним, 

јесењим лишћем. Када смо стигли, видели смо 

изблиза симбол Београда који се гордо уздизао 

према небу. Лифтом смо се попели до видиковца, 

одакле се пружао прелеп поглед на околину. Потом 

смо се упутили ка Раковици и обишли манастир у 

ком су сахрањени чланови породице Обреновић, 

Васа Чарапић и патријарх Павле. 

Последња станица је био прелепи Топчидерски 

парк. Тамо смо посетили Милошев конак и музеј 

који сведочи о животу породице Обреновић. 

Видели смо њихове собе, намештај и посуђе, па је 

изгледало као да смо се вратили у то давно време. 

Били смо одушевљени њиховом гардеробом и 

начином одевања. После ове посете, вратили смо 

се кући задовољни и испуњени оним што смо 

видели.

Сара Ухрик 4/4

АНКЕТА: 

Утисци са екскурзије

ИЗЛЕТ ЧЕТВРТАКА НА АВАЛИ

Јесења авантура са другарима
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Западној Србији у походе

Т
родневна екскурзија осмог разреда започела 

је одласком у Овчарско-кабларску клисуру 

и посетом манастиру Благовештење. Ђаци 

су већ по уласку у аутобус били узбуђени јер ће 

наредне дане провести са својим пријатељима. Током 

целог пута слушали су музику, уживали и заједно 

певали. Након три сата путовања, стигли су на прво 

одредиште. На левој обали Мораве, испод  Каблара, 

налази се манастир Благовештење, који је подигнут 

1602. године трудом игумана кир Никифора и 

манастирског братства.

Након обиласка манастира ђаци су наставили 

путовање ка Сирогојну, где су обишли музеј на 

отвореном ,,Старо село”. Ова јединствена музејска 

поставка у Србији посетиоцима је пружила сазнања 

о традицији, начину живота и раду становништва 

динарског региона. Ученици су уживали у обиласку, 

а потом се упутили ка Златибору да прошетају и 

удахну чист планински ваздух. Пут их је надаље 

водио ка Бајиној Башти.

По доласку у хотел ,,Дрина” у Бајиној Башти, 

осмаци су имали вечеру, а потом излазак у дискотеку, 

где су се сјајно провели. Посебно им се свидело што 

су сами наручивали и бирали песме које желе да 

слушају. Цело вече су плесали, смејали се и певали, 

због чега је већина ђака и промукло! Сутрадан, 

по завршетку доручка, ученици су са водичем и 

наставницима кренули ка Мокрој гори, где их је 

сачекала вожња Шарганском осмицом и популарним 

„Ћиром“. Пруга прелази преко великог броја мостова 

и 20 тунела, од којих је најдужи Шарган (1660m). 

Ученицима се посебно допала ова вожња, због 

лепоте погледа и дугачких тунела. Након вожње 

водич је ђаке упутио ка Мећавнику – ,,Дрвенграду”. 

Tамо су ученици имали кратку пројекцију филма на 

тему очувања околине и животне средине. Иако је 

филм био занимљив, неки ученици су задремали... 

вероватно сањајући синоћни провод у дискотеци.

Осмаци су се радовали повратку у хотел јер их је 

чекало друго вече у дискотеци. Ученици су уживали у 

вечери са вршњацима из једне нишке основне школе. 

Већина ђака се спријатељила са ученицима из Ниша, 

а неки су чак разменили и бројеве телефона како би 

остали у контакту.

Трећи дан започет је обиласком манастира Рача 

у близини Бајине Баште. Ктитор овог манастира је 

краљ Драгутин, а црква у њему је посвећена Светом 

Христовом Вазнесењу. Пошто су обишли Рачу,  

ученици су се упутили ка вештачком језеру Перућац, 

чија је дужина 54km и које се пружа све до Вишеграда. 

На језеру су видели хидроелектрану ,,Бајина Башта”. 

Осмаке је хидроелектрана одушевила и изненадила 

својом величином. Затим су  у подножју планине 

Таре видели речицу ,,Врело” која је дугачка свега 

365m, па је мештани зову и ,,река године”. 

Осмаци су се вратили у хотел на ручак, након чега 

је уследило четворочасовно путовање преко Ваљева 

ка Земуну. У повратку су ђаци били весели и помало 

уморни. С радошћу су препричавали догодовштине 

са екскурзије, али су били и помало тужни због 

завршетка путовања.  

Катарина Стијеповић 8/4

ПУТОВАЛИ СМО ПО СРБИЈИ – осмаци на екскурзији

Манастир Благовештење

Манастир Рача

Јатаре
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Када би могао/могла да промениш једну ствар у свету, која би то била?

Када би могао другу/другарици да даш само један савет, који би то био?

ПИТАЊЕ ЗА ДУУУБОООКО РАЗМИШЉАЊЕ

Редакција „Кончарца” је дошла на идеју да сазна како размишљају ученици наше школе. Поставили 

смо им два питања: „Да можеш променити једну ствар у свету, која би то ствар била?” и „Када би 

могао другу или другаици да даш само један савет, који би то био?” Њихови одговори су нас пријатно 

изненадили, а надамо се да ће и вас.

Сара Хубач 5/1: Лаж. Волела бих да више не постоје лажи. Искреност је нешто најбоље. Иако понекад 

истина заболи, боље је рећи истину и повредити нечија осећања, него лагати и самим тим сломити 

нечије срце.

Урош Бабић 5/2: Променио бих људе. Променио бих их на боље. Нико није савршен, али ниједно 

биће не треба да буде зло.

Стефан Грегорић 6/3: Желео бих да не постоје цигарете. Иако се неким људима то свиђа, цигарете 

су штетне и угрожавају наше и туђе здравље.

Миа Ћуковић 7/1: Нисам сигурна да ли желим ишта да променим. Када бисмо олакшали живот на 

један, начин појавили би се проблеми за које нисмо ни знали да постоје до тада. Боље оставити ствари 

овакве какве јесу.

Јелена Бабић 7/2: Искоренила бих болести. Било би много лакше када у свету не би постојале 

смртоносне болести као рак и разни вируси.

Јована Рачић 7/3: Јако бих волела да човек као људско биће нема толико мржње и сујете. То би 

свакако променило наш свет на боље.

Матеја Познић 8/2: Новац је велики проблем у данашњем свету. Неке ствари које су практично 

непотребне коштају мање него лекови и храна који су скупи, а требало би да буду свима доступни.

Ивана Велов 8/3: Волела бих да нестану свађе и међуљудски сукоби. Људи треба да буду сложни. 

Створено је једно биће – ЧОВЕК. И, наравно, свако има своје мишљење, али сви смо ми донекле исти 

и сви живимо само један живот на истој планети. Када би људи мало боље размислили о томе, не би 

долазило до ратова, бомбардовања.

Војин Косић 3/1: Волео бих да људи више поштују природу.

Теодора Даутовић 3/3: Људи би требало да оставе телефоне и више уживају у свету око себе!

Николина Николић 7/2

Анђела Димитријевић 5/2 : Нађи времена за себе, то је пут ка звездама!

Никола Недељковић 5/4: Увек буди срећан и живи живот пуним плућима!

Андријана Јањић 6/2: Не слушај шта други причају о теби, буди свој!

Алекса Антић 7/4: Шта год радиш, труди се да то урадиш најбоље што можеш!

Дуња Инђић 7/2: Ради оно што те чини срећним!

Сања Драгаш 7/4: Када наиђеш на препреку, потруди се да је превазиђеш!

Милица Рајкић 8/2: Не ради другима оно што не желиш да други ураде теби!

Михајло Бошковић 8/3: Колико да је тежак изазов, не одустај!

Невена Черне 3/1: Другарима бих поручила да буду своји и да не одустају ако нешто не знају.

Павле Јаковљевић 3/3: Веруј у себе!

Ивана Јуришић 3/3: Поручила бих другарима да оставе компјутер и да изађу напоље да се играју јер 

су и до сада много тога пропустили.

Јована Требовац 3/1: Ако се много трудиш да нешто урадиш, то ће се и остварити!

Јована Миловић 8/4

Тијана Стекић 8/4
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Н
аставник географије Владимир Јовичић 

рођен  је у јануару 1976. године у Чачку. У 

родном граду завршио је основну школу и 

гимназију, а у престоници Географски факултет. Као 

мали волео је да листа атласе и проучава географске 

карте, што је већ био наговештај „шта ће бити 

кад порасте”. Љубитељ природе и путовања, увек 

расположен и насмејан, наставник Влада омиљен је 

наставник у нашој школи јер „сликовито предаје”, 

„зна занимљиве приче”, „не виче и није строг”, 

„прича нам вицеве кад има времена”, „уме да саслуша 

и посаветује”... 

Када сте схватили да ћете се бавити географијом?

После гимназије био сам у дилеми да ли да 

послушам родитеље и будем инжињер или да се 

бавим оним што волим. Тада сам схватио да ћу се 

бавити овим послом... Можда бих са овим првим 

боље прошао, али осећај међу ђацима не бих мењао 

за неку грађевину или радионицу.

Да ли сте као дете волели географију?

Да, географија је у детињству била мој велики 

хоби. Сећам се тренутка кад су ми родитељи купили 

на поклон географски атлас јер су приметили да 

волим да гледам у карте, иако тада још увек нисам 

ни имао предмет географију у школи. Мислим да сам 

био код учитељице у нижим разредима.

Да се не бавите географијом, шта би Вас 

занимало?

Нисам размишљао пуно о томе. Мислим да би то 

било нешто што има везе са путовањима, туризмом. 

Не волим послове где око мене нису људи.

Пуно путујете. Које вам је најлепше путовање и 

где планирате да путујете у наредном периоду?

Волим да путујем и користим све слободно време 

за то. То је једино богатство које кад стекнеш не можеш  

да  потрошиш; оно је заувек део тебе. Најлепше што 

сам до сада видео је Египат са својим пирамидама, а 

успео сам и да се одморим и окупам у Црвеном мору. 

Нисам још планирао следеће путовање, али увек 

волим да упознам нешто што је потпуно различито 

од наше културе, историје и географског простора. 

После тога боље разумем и наш простор и наше људе.

Имате сестру близнакињу. Ко је био несташнији 

у детињству? Како сте се слагали кад сте били деца?

Да, имам, зове се Татјана. Ја сам старији 5 минута 

и то мора да се зна. Шалим се! Подједнако смо 

били несташни, мада не много. Одлично смо се 

допуњавали, а како смо одрастали,  све смо се боље 

слагали и дуго живели заједно. И  данас смо јако 

везани, поготово од како сам постао ујак, па још 

чешће посећујем сестру.

Коју анегдоту са Ваших часова географије ћете 

памтити?

Ух, тешко питање. Тога има јако пуно, могла 

би књига да се напише – и то је забавнији део овог 

посла. Присећам се, на пример, ученичких одговора 

да је главни град Бугарске Соња, а Шпаније Реал... 

Како себе видите за десетак година?

Сматраћу успехом ако останем исти као данас. 

Шалим се! Вероватно ћу радити исти посао, што 

неће бити лако јер свака следећа генерације ђака 

је све захтевније. Ви одлично познајете напредне 

технологије које вам време нуди, а то некад није  баш 

лако испратити и успоставити добру комуникацију.

Милица Грујин 7/2, Уна Мареља 8/4

Љубитељ природе 
и путовања

ИНТЕРВЈУ СА НАСТАВНИКОМ ГЕОГРАФИЈЕ ВЛАДИМИРОМ ЈОВИЧИЋЕМ

Египат

На Дрини Ћуприја

Будимпешта
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Ако одлучиш 

да се школујеш у Кини…

Н
аставник историје у ОШ „Раде Кончар” 

Александар Милановић, који се налази 

на стручном усавршавању у Кини, послао 

нам је репортажу о образовном систему у овој 

азијској земљи.

Кинески систем образовања је мало другачији 

од нашег. Састоји се из 3 нивоа: основне школе која 

траје шест година, тзв. средње која траје три и тзв. 

више која траје такође три године. Постоје државне 

и приватне школе. Основна и средња школа су 

обавезне. Државне су и бесплатне за сву прворођену 

децу, али под условом да поштујеш правила. Три до 

четири уписивања у дневник је сасвим довољно да те 

избаце из школе. Ако си у приватној, имаћеш мало 

више простора за веће несташлуке, али само док 

се због тога не побуне други родитељи који такође 

плаћају за своју децу. Уколико си проблем и при томе 

не ствараш профит, за тебе неће бити места нигде, јер 

овде закони имају своја ограничења и изузетке.

Шта те чека ако си „добро дете” и макар просечан 

ученик? Уколико си у државној школи бићеш у 

одељењу са 60 другара, у приватној са 36. Не брини 

нећеш имати проблема да чујеш наставника, они 

обично користе мале справице са необично снажним 

звучником које држе за појасом како би појачали 

свој глас. Не помишљај да причаш са другарима! У 

државној си школи која је бесплатна баш због тебе! 

Треба због тога да будеш захвалан држави, а не да је 

злоупотребљаваш! Ауторитет се мора поштовати, а 

твоја је обавеза да служиш земљи и родитељима! 

Уосталом, нема ту пуно времена за причу јер 

ћеш врло често гласно понављати оно што учитељ 

или наставник каже. Једном речју, учићеш напамет! 

У Кини то има своје објашњење и сврху бар када 

се ради о кинеском језику. Заправо, ради се о 

мандаринском кинеском, општем језику (дијалекту) 

свих Кинеза, који се једини учи у школама. Свој 

матерњи дијалект можеш користити код куће. У 

школи ћеш причати и учити мандарински. Проблем 

је што ни тај мандарински није лак. Читаву основну 

и средњу школу, а то значи девет година, учићеш 

како да пишеш и читаш. Кинески систем писања је 

један од најкомпликованијих на свету. То је заправо 

сликовно-слоговно писмо које је сличан старим 

египатским хијероглифима. Ту не вреди правило 

једно слово, један глас. Слова заправо и нису права 

слова, већ сликовни или слоговни карактери. Како би 

могао да читаш обичне кинеске новине и да нормално 

функционишеш у свакодневном животу потребно 

је да научиш око 2000 таквих „слова”. Једном речју, 

нема ти друге него да учиш напамет и по шаблону. 

Ако пратиш упуства и поштујеш правила, све ће 

бити у реду. Имаћеш пуно домаћег. Добрим делом 

преписивање, али и решавање задатака. То ти је 

нека врста припреме за тромесечне тестове, јер те 

неће много усмено питати сваке недеље. Тестове 

ћеш имати на крају сваког тромесечја, тачније 

класификационог периода. У три дана урадићеш 

тестове из свих предмета. На крају сваког разреда 

чека те годишњи тест. 

По правилу, твоји родитељи се никад неће жалити 

да си ти преоптерећен због учења. Они су радили 

чак и теже кад су били у школи, тако да је сасвим 

нормално да ти то чиниш на сличан начин. На крају 

крајева у данашњој економски снажној Кини твоја 

једина обавеза и јесте да учиш. Старије генерације 

су неретко морале и да помажу родитељима у 

пословима. Да не помињем деку и баку који су као 

ОД НАШЕГ СПЕЦИЈАЛНОГ ДОПИСНИКА ИЗ ШЕНЖЕНА

Александар Милановић у школи Поглед на игралиште
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мали живели од шаке пиринча дневно и школу једва 

и видели. Уколико ти ослаби вид, добићеш наочаре. 

То није због тога што пуно пишеш, већ зато што 

готово 90% Кинеза има проблем са видом. У питању 

је генетика читавог народа, која из неког разлога 

почиње да се испољава од другог разреда. 

Ако си ученик, у Кини нећеш имати приступ 

Фејсбуку и Јутјубу, али ти они неће ни требати 

пошто ћеш имати читав низ занимљивих домаћих 

замена. Лаке су за руковање, ако ти је кинески 

матерњи језик, и изнад свега, бесплатне су. Можеш 

да „скинеш” гомилу светских филмских и музичких 

хитова за џабе. Све је то већ неко за тебе превео или 

синхронизовао. При томе, могао би да имаш и све 

могуће геџете савремене информационе технологије. 

Нису нешто претерано скупи, а јако су интересантни. 

Још у вртићу а најкасније у првом разреду, могао би 

да добијеш дечји паметни сат (smart watch). Само 

притиском на дугме могао би да у моменту позовеш 

мобилни телефон тате или маме и да причаш са њима. 

Имао би бициклу и ролере са светлећим точковима 

и ласерима. Све на/и око тебе би светлуцало или 

свирало. О мобилном и компјутеру кад кренеш у 

више разреде да не причам. Живео би живот 22 века. 

Добродошао у Кину!

Александар Милановић

У савремено доба, када ритам живота и профе-

сионалног ангажовања родитељима огра ничава 

време које могу посветити својој деци ђа ч ког уз-

раста, од посебног је значаја организовање про-

дуженог боравка у школама. Важно је да време 

које проводе без надзора родитеља деца функци-

онално испуне брижљиво осмишљеним образов-

но-васпитним активностима. Стручне службе у 

Основној школи „Раде Кончар” нарочито су пос-

већене оваквом моделу рада. 

У школи је организован продужени боравак 

за ученике првог и другог разреда као и за уче-

нике трећег разреда уколико је потребно. За све 

ученике који похађају боравак обезбеђене су по-

себне просторије у приземљу школе које су при-

лагођене узрасту и потребама ђака. Учионице су 

опремљене тако да подстичу креативност и дечју 

маштовитост. У договору са учитељицом учиони-

це се украшавају на задату тему (годишња доба, 

празници, Светски дани итд.). Само током ове 

школске године организоване су разне радионице 

са родитељима и ученицима, приредбе, базар као 

и посете парковима.

Радмила Марковић

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК У ОШ „РАДЕ КОНЧАР”

Кутак за савршени 

тренутак

Ђаци на путу до учионице



16

Кончарац 1.

Мој Земун

А
ко никада нисте били у Земуну, а 

желите да га боље упознате, ја ћу вам 

помоћи. Сакупила сам за вас занимљиве 

информације о једној од најлепших општина Београда 

која је у саставу престонице од 1934. године. У Земуну, 

према званичним подацима пописа становништва од 

2011. године, живи 168 170 становника. 

Земун се налази у југоисточном делу Срему и 

простире се дуж десне обале Дунава, која је право 

место за поподневни одмор или вечерњи излазак. На 

пример, можете ручати дивне речне специјалитете и 

успут уживати у погледу на немирну реку и Лидо. Са 

обале можете хранити снежно беле лабудове који већ 

годинама красе обалу Дунава. 

Све што вам је потребно за свакодневни живот, 

у Земуну је близу и на дохват руке. Центар је препун 

продавница у којима можете пронаћи шта год вам 

затреба, а ту је и пијаца која у пролеће процвета у 

свим бојама и предивно замирише . 

ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ

Вечерње сате проведите у једном од најпознатијих 

позоришта Београда, у Мадленијануму, и уживајте у 

мјузиклу или одабраној монодрами. Земун је током 

дана миран и некако уснуо, а ноћу пун енергије и 

жив. Људи су гостопримљиви, ради да помогну и 

потрудиће се да се осећате као код своје куће.

Све у свему, ако сте љубитељ добре хране, прелепе 

природе, дивних залазака и излазака сунца покрај 

реке, аутентичне архитетуре, онда је Земун право 

место за вас. Добродошли у мој Земун!

Милица Кукић 7/2
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СЕПТЕМБАР: У оквиру манифестације „Дани наро-

дне баштине” у Земуну наши ученици су посетили КУД 

„Бранко Радичевић” у пратњи учитеља Зорана Чока. 

Ђаци млађих и старијих разреда су са вероучитељи-

цом Љиљаном Пуцаревић и учитељицом Мајом Пражић 

учествовали у обележавању Крстовдана, заветне славе 

наше општине Земун.

У фоајеу општине Земун ученици су заједно са својим 

наставницама Иваном Шљивић и Бојаном Ражнатовић 

слушали „Причу о једној виолини”. Са наставницом Дра-

ганом Жаревац обишли су неке од земунских занатских 

радњи са дугом породичном традицијом у оквиру мани-

фестације „Дани европске баштине”. 

Биолошка секција коју води наставница Дијана Ву-

кадиновић била је део занимљиве манифестације „Ноћ 

истраживача”.

ОКТОБАР: У оквиру „Дечије недеље” наши учени-

ци су имали песнички сусрет са песником Радиславом 

Јовићем у пратњи библиотекарке Благице Здравковић и 

учитељице Соње Микић. Такође, били су и на свечаној 

додели награде „Доситејево перо” у Удружењу књижев-

ника Србије. Кад смо већ код уметности речи, посетили 

су и Сајам књига у Београду, шездесети по реду, а учени-

ке су у овај књижевни поход повеле наставнице Драгана 

Миловановић, Јелена Петаковић и Благица Здравковић.

Ђаци наше школе присуствовали су отварању дечи-

јег игралишта у насељу „Сава Ковачевић” у пратњи учи-

тељица Дине Војиновић, Радмиле Марковић, Биљане 

Томић и учитеља Ненада Јокића. Ученици из боравка 

испробали су нове љуљашке и клацкалице, а ученици 

четвртих разреда одиграли су фудбалску и кошаркашку 

утакмицу. 

Једног лепог јесењег дана, ученици старије смене су са 

наставником Владимиром Јовичићем посетили Калемег-

данску тврђаву и планетаријум астрономског друштва 

„Руђер Бошковић”. Такође, обишли су и изложбу „Други 

српски устанак” у Конаку кнеза Милоша са наставница-

ма Драганом Миловановић и Љиљаном Марковић.

НОВЕМБАР: У организацији и пратњи својих нас-

тавница Љиљане Марковић, Драгане Миловановић и 

наставника Владимира Јовичића ђаци су обишли Војни 

музеј на Калемегдану и упознали се са поставком „Сто 

година Првог светског рата”.

Чланови еколошке секције су са наставницом Марином 

Илић присуствовали Грин фесту (Green Fest) и забављали се 

учећи кроз радионицу „Машта и флаша могу свашта”.

Ученици боравишне групе првог и другог разреда су, 

заједно са својим учитељицама, помогли средњошколци-

ма у озелењавању парка Јеловац.

ДЕЦЕМБАР: Наставница Јелена Петаковић и на-

ставник Александар Ђуровић су са ученицима шестих и 

седмих разреда посетили Општину Земун у оквиру про-

грама под називом „Упознајмо локалну самоуправу”, који 

чини практични део наставе Грађанског васпитања.

Ученици седмог и осмог разреда су погледали излож-

бу „Пупин – од духовне до физичке реалности” у Исто-

ријском музеју Србије, а са њима су у овој интерактивној 

поставци уживали и наставници Радојка Пилић, Љиља-

на Марковић, Драгана Миловановић, Сибела Јурић  и 

Владимир Јовичића.

Ђаци су нешто више сазнали о праисторији посети-

вши изложбу „Крапински човек” у Природњачком му-

зеју у пратњи наставнице Марине Илић.

ЈАНУАР/ФЕБРУАР: Током зимског распуста учени-

ци су се одмарали, а наставници смишљали куда ће их 

водити са доласком пролећа.

МАРТ: У Вуков и Доситејев музеј ученике седмог и 

осмог разреда водиле су наставнице Љиљана Марковић 

и Драгана Миловановић. Оне су, такође, једне мартовске 

вечери повеле ђаке да уживају у опери за младе „Чаробни 

напитак” у  позоришту Мадленијанум.  

АПРИЛ:Ученици су одгледали представу „Магареће 

године” у извођењу ансамбла позоришта „Бошко Буха”, а 

у организацији наставнице Љиљане Марковић и Драгане 

Миловановић.

Посетили смо...
КАЛЕНДАР ШКОЛСКИХ АКТИВНОСТИ

„Пупин – од духовне до физичке реалности”

Грин фест

Милошев конак
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СЕПТЕМБАР: Као и сваког септембра, учитељице 

и ученици садашњег и бившег четвртог разреда при-

премили су веселу и занимљиву свечану приредбу 

добродошлице за 54. генерацију првака наше школе. 

ОКТОБАР: Општина Земун у сарадњи са Заво-

дом за заштиту животне средине организовала је у 

нашој школи предавање о заштићеним добрима Зе-

муна, којем су присуствовали ученици осмог разреда 

са наставницом Марином Илић. 

Учитељице од првог до четвртог разреда осмисли-

ле су креативне радионице у оквиру „Дана отворене 

школе”, у којима су уживали и родитељи и ученици 

млађе смене.

Библиотекарка Благица Здравковић се потруди-

ла да организује сусрет са једним од тренутно нај-

популарнијих дечјих писаца, Дејаном Алексићем. У 

дружењу са писцем и децом уживали су и учитељи 

Ненад Јокић и Зоран Чоко.

НОВЕМБАР: Током октобра и новембра удру-

жење Пријатеља деце Земуна реализовало је у нашој 

школи пројекат „Ја знам да знам, и зато хоћу и могу”. 

Подршку удружењу у реалиција предавања и ради-

оница пружила је психолог наше школе, Марија Бо-

ројевић. 

Крајем новембра, у свечаној сали школе, учени-

ци трећег и четвртог разреда присуствовали су пре-

давању и пројекцији филма „Човек и птица”. Ђаци су 

били у пратњи својих учитељица Маје Пражић и Алек-

сандре Гостовић Јовичић,  као и наставнице биологије 

Марине Илић.  Предавање и пројекцију филма за уче-

нике наше школе организовала је Општина Земун у 

сарадњи са Заводом за заштиту животне средине. 

Уприличили смо још један књижевни сусрет у на-

шој школи, овог пута са Љиљаном Нинковић Мргић, 

списатељицом за децу и одрасле. У овом дружењу 

уживали су најмлађи, ученици првог и другог разреда.

ДЕЦЕМБАР: Уз подршку Општине Земун и града 

Београда у нашој школи је одржан хуманитарни про-

грам „Другари другарима”, а прикупљана су средства 

за одлазак брата и сестре,  Наталије и Николе Гачић, 

на Светско првенство у плесу у Летонији. 

Школски фестивал науке одржан је у холу школе 

у сарадњи актива природних наука, учитеља и свих 

ученика наше школе. Наставници који су органи-

зовали ову занимљиву манифестацију су Марина 

Илић, Дијана Вукадиновић, Зора Ковачевић, Катица 

Михајловић, Владимир Јовичић, Сибела Јурић и Дра-

гица Симић.

Традиционално, пред Нову годину, организован 

је Дан еколошких јелки, а сва одељења од првог до 

четвртог разреда учествовала су у овој празничној 

манифестацији и избору за најлепшу новогодишњу 

еколошку јелку

ЈАНУАР: Као и сваке године, свечаном и пригод-

ном приредбом, за чију организацију и реализацију 

су се побринуле учитељица Биљана Томић и наста-

внице Драгана Николин Коларић и Ивана Шљивић, 

прославили смо славу свих српских школа, Светог 

Саву. Приредби је, како је и ред, претходила свеча-

ност сечења славског колача. Своје тачке ученици су 

два дана касније представили и корисницима Дома 

пензионера „Бежанијска коса” и измамили њихове 

осмехе и велики аплауз. 

АПРИЛ: Учитељице су са својим ђацима улепша-

ле пролеће у Земуну организацијом веселог и рази-

граног „Пролећног карневала”.

Јелена Петаковић

Организовали 
смо у нашој 
школи...

Дан еколошких јелки

Посета писца Дејана Алексића

Приредба у Дому пензионера
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Химна ОШ „Раде Кончар“
Наставник: Јелена Бракочевић

МУЗИЧКИ КУТАК



24

Кончарац 1.

Прве пахуље прекривају улице мог града. Разла-

жу се звуци црквеног звона, мирис тамјана буди моја 

чула... Срце десетогодишњег дечака куца све јаче. 

Ослушкујем га. Туђи гласови га гуше. Прилазим до 

олтара, желим да ти се поклоним. Колена ми клецају, 

дрхтим. Питам се: „Да ли ћу моћи?” Осећам твоју 

близину, твоје руке додирују моје смрзнуте прсте. 

Твоје благе очи нежно ме гледају. Осећам снагу, бла-

гост у срцу. Спасиоче, светитељу, зовем твоје име! Дај 

ми снагу! Да ли осећаш моју молитву?

 Научи нас да ти се молимо, да праштамо, да во-

лимо. Покажи нам прави пут, да не лутамо... Како по 

трњу боси да ходамо? Да се не предајемо, да устајемо, 

да не падамо. Просветли наше животе. Ти си свет-

лост у мраку! Нада и утеха у безбројним тугама. Оп-

исмени неписмене, излечи болесне. Смекшај најтврђа 

срца. Нека мржња нестане! Усрећи несрећне. Нека на 

лицу титра осмех среће и благостања. Туга нека брзо 

напусти сва срца, нека се никада не врати. 

Спаситељу, ти си биографија целог српског рода. 

Опрости нама малим и недостојним твоје љубави 

што пуно тога не знамо. Трудимо се да сазнамо. Ус-

помена на тебе вечно се уселила у наша срца и ту ће 

заувек остати.

Томислав Бурсаћ 5/4
(Награђен рад на конкурсу 

„Пред делом Светог Саве” 2016. године)

Драги наш учитељу, просветитељу, светитељу, архиепис-

копу, пишем ти ово писмо искрености у сусрет нашој и твојој 

школској слави.

Знам да нас свакодневно посматраш са неба па те не могу 

лагати, већ писати из срца, онако како јесте, искрено, дечије. 

Можда ситуација у нашој и твојој малој држави Србији и 

није баш онаква за какву си се у потпуности залагао, али се 

надам да те нећу сувише разочарати.

Одмах ћу ти на почетку рећи да у таквој нашој и твојој и 

даље пркосној Србији постоје две химне: химна Републике 

Србије – Боже правде и једна друга, светосавска, посвећена 

баш теби – Химна Светом Сави. Тако ћеш и сам закључити 

да вековима живиш у нама, у срцима свих твојих Срба; да су 

твој лик и дело уткани у сваки дом, породицу, школу, срце и 

душу твог народа; да Хиландар, на Светој Гори, који си нам 

подарио, чврсто пркоси сваком непријатељу ове државе и не 

тако мало напаћеног народа.

Знам да си се одрекао владавине, круне и отишао за својим 

сновима да би нама свима и после толико векова било боље. 

Али, знаш, ти си једини. То данас у овој и оваквој Србији 

нико не би урадио. Данас је мало другачије. Данас би неки 

људи дали све за власт, новац и личне промоције. Готово 

свакодневно слушамо како је негде почео неки нови рат или 

је неко убијен. Проблем је и што живимо у свету у коме уп-

рављају богати и похлепни људи, себични и без образовања. 

Данас је углавном све вештачко и лажно. Лажна љубав, лаж-

на лепота, таленат. Све се купује новцем. Свуда около је мр-

жња и завист. Ретко коме можеш да верујеш. Нико се више не 

цени на основу знања или унутрашње лепоте. Што си боља 

особа, више те газе и повређују, и када су ти најпотребнијио 

– оду. Знам да је ово велико разочарење за тебе, а и за мене, 

свакако. Дај ми молим те неки знак или снагу да покушам то 

променити.

Волео бих да на врху моје и твоје Србије буду паметни и 

образовани и елоквентни; да људи знају да цене оно што јеси, 

а не оно што имаш. Волео бих да људи имају пријатеље који-

ма треба њихово присуство, без икаквог тражења свакоднев-

них услуга. Желео бих да живим у свету где се међународни 

проблеми решавају искључиво вербално, где нема гладних, 

болесних, и где је лепота оно што долази изнутра и што ти је 

подарила природа, а не оно што доктор начини хируршким 

ножем. 

Велики оче, једном си то учинио! Променио свој живот, 

живот своје нације, цео свет. Да ли је могуће учинити то по-

ново? Чак су и Турци спалили твоје мошти, желели да тако 

униште снагу нашег народа и веру у твоје идеале, и српство. 

Да ли се ичег може уплашити сада овој наш народ и поче-

ти да живи боље, поштеније, достојанственије или ћемо ве-

чито слушати: „Опрости им Боже, не знају шта раде?”

Срђан Поповић 7/4

Срби драги, децо српска,

у срцима нашим блиста

Амајлија као дукат

као извор кад заблиста.

Волимо се, радујмо се!

– то су речи нашег Саве.

И кад дођу ноћи тамне

и завлада туга, стрепња

На небу се звезде јаве

као очи модре, плаве.

Дан победи, сунце сине,

у срцу нам радост врати

Амајлија као дукат,

као извор кад се злати.

Наш светитељ Свети Сава,

та два ока, топла, плава,

гледају нас и чувају

на стазама православља!

Уна Јовановић 5/1

Пред ликом Светог Саве Писмо Светом Сави

Амајлија

УМЕТНОСТ СТИХА И РЕЧИ
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Свети Сава рођен је 1175. године као син вели-

ког жупана Стефана Немање.

Сви знамо да сте се звали Растко 

пре него што сте се замонашили, 

али нас занима како је било живети у двору?

Свети Сава: Мене је искрено више занимало да 

се замонашим и да помажем људима, али ме је отац 

са мојих петнаест година поставио за хумског жу-

пана. У двору је било лепо живети са породицом, 

али ме је осећање искрене вере у Бога одвело негде 

другде.

Како сте се осећали када сте отишли 

на Свету Гору?

Свети Сава: Мислим да је то, с једне стране, 

било у реду, јер сам следио своје срце, али су ми на-

равно недостајали мајка, отац и моја браћа. Ипак, 

када ми се отац придружио, знао сам да имам ње-

гову подршку.

Када смо код тога, да ли мислите да се 

Ваш отац замонашио због Вас или је 

исто као и Ви следио своје срце?

Свети Сава: Искрено не знам, али дубоко ве-

рујем да је следио своје срце.

Како сте се осећали када су вас 

прогласили за првог архиепископа?

Свети Сава: Па, право да вам кажем, то осећање 

је и за мене мистерија. Био сам врло срећан, али и 

помало забринут због великих обавеза које ме оче-

кују. Људи понекад пуно очекују од вере, а треба 

их научити да буду скромни. Нисам сигуран да ли 

могу да објасним то осећање...

Занима само још једна ствар: 

какав је осећај помагати људима?

Свети Сава: Знате шта, морам да вам се захва-

лим за ово питање, јер помагање људима испуњава 

људско срце. Ако сте добра особа схватићете, а ако 

нисте једноставно нећете.

Сара Хубач 5/1

У Београду живим ја,

он је домовина најбоља.

У  њему има разних чудеса,

за добар провод права је адреса.

Када прође Бранков мост,

на Теразије стиже сваки гост.

Кроз Кнез Михајлову даље пође,

и на Калемегдан дође.

Победник код тврђаве

гледа на реке Дунав и Саву,

нашу велику славу.

Имамо торањ велики,

на Авали он се налази

и по њој име носи.

Београд је прелеп град

и не бих га напустила, верујте, никад!

Миа Божанић 7/2

(Песма је објављена у књизи 

„Сто младих талената 

града Београда 2015”)

Књига је наша

другарица драга,

пуна знања и

другог лепог блага.

Пуна прича,

пуна слова,

некад стара,

некад нова.

Увек је спремна

за учење с нама,

са њом никада

нисам сама.

Катарина Стијеповић 8/4

(Песма је објављена у књизи „Сто младих 

талената града Београда 2015”)

Интервју са Светим Савом

Мој завичај Књига

Николина Николић 7/2
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Љубав те прати,

на пут среће ће те слати.

Нека је обострана, а нека не,

досадно ти је без ње.

Љубав боли, али и вреди;

једног дана ће све да се среди.

Због ње се плаче, смеје и дури,

виче, скаче и жури.

„Воли ли ме ил' пак не?”

Црвениш када ти се са његовим

погледом поглед сретне.

Тада ни да јекнеш,

од среће стрекнеш.

Љубав је и пораз,

и неокаљани образ.

Због ње се свађаш, нервираш и радујеш.

Понекад патиш и тугујеш,

за неким лудујеш.

Љубав је љубав, нема шта!

Није важно да л' је обострана!

То је нешто што сви знају како је;

и нико не каже: „Лако је!”

Важно је само да не одустајеш

и не посустајеш!

Љубав је тешка, уједно и смешна,

много тражи и не дозвољава лажи.

Чувај је јако, не издај је,

јер ту је, уз тебе је!

Тара Ракочевић 7/3

(Песма је објављенa у књизи 

„Сто младих талената града Београда 2015”)

Наша стара клупа

била је дугог века,

а сада јој на жалост

више нема лека.

Остарила, јадна,

поломљена она,

на којој смо појели

толико бомбона.

Убеђени били смо

да вреди више од злата

и да је само нама дата.

Али,  живот нека носи тугу.

Можда добијемо другу...

Без обзира на све нове клупе,

лепе и скупе,

она стара је направљена вешто

и у нама буди нешто.

Ипак, од свих клупа у парку том

једино је она остала у срцу мом.

Катарина Биоградлија 7/3

(Песма је објављенa у књизи 

„Сто младих талената града Београда 2015”)

Божић је стигао:

Христос се роди!

Месец се дигао,

звезде га у свет води.

Родио се син божји, зна се –

да људске душе спасе.

Мајка га цвећем кити

да народ од греха штити.

По свету је ходио,

и божију веру спроводио,

деца га воле,

и сви му се моле.

Ивана Велов 8/3

(Песма је објављенa у књизи 

„Сто младих талената града Београда 2015”)

Љубав Наша стара клупа

Христово рођење

Милица Јововић 1/3
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У мом животу постоји много људи којима се 

дивим и неизмерно их поштујем , али бих ипак из-

двојила једну особу. То је мој тата, човек кога сви 

воле и цене.

Мој тата ради као возач у вртићу. Воли да про-

ведемо лепе тренутке заједно и радује се сваком 

празнику. Његова црна коса са прошараним седим 

власима већ говори о његовом животном искуству. 

Много је вредан и ужива да ради свој посао. Поред 

тога што је марљив и обавља тешке и грубе посло-

ве, он је нежан и племенит човек. Добар је према 

свима, а нарочито према мени. Некада се наљути 

на мене и мог старијег брата због дечјих несташлу-

ка . Његов глас је увек тих и смирен, а приче које 

ми прича су занимљиве и ја волим да их слушам. 

Духовит је и воли да се шали, али зна и да разгова-

ра о врло озбиљним стварима. Ако имам неки про-

блем и нешто ме тишти, увек је ту за мене. Паметан 

је и у све се разуме. Мудар је и оштроуман човек 

који је заслужио да га сви поштују и цене.

Мој тата је човек великог срца, нежна је и пле-

менита особа која уме свакога да саслуша и свима 

да помогне. Кроз живот је мудро корачао и стекао 

велико животно искуство. Он је особа која у мени 

изазива велико дивљење и поштовање. Много га 

волим и срећна сам што имам таквог тату.

Марија Поповић 4/4

Ако не знаш, а неко те упита,

Земун потиче још из неолита.

На Гардошу, крај Дунава, а и близу  Саве,

решили су Земун људи да направе.

Земунице копали су, отуда и име,

и Земунци,редом сви, поносе се њиме.

Утврђење на Гардошу још од Келта стоји,

и Земунац, као кула, никог се не боји.

Таурунум вековима Земун нам се звао,

са многима, кроз векове, љуто ратовао.

Од Турака бранио је и хришћанство цело,

утврђење у тој борби често је горело.

Земун има острво, Велико и Ратно,

а за Лидо чули сте сви већ, вероватно;

и гомилу ресторана на земунском кеју,

поред реке, опуштени, увек сви се смеју.

А земунски Градски парк баш сви знају где је,

ту школарци из три школе непрестано „блеје”.

Посебно из гимназије ту су увек деца,

боље паркић, него опет да добију кеца.

Уна Мареља 8/4

(Награда за најдуховитији рад 

на конкурсу „Мој Земун”)

Тренирам одбојку од првог разреда. Откако 

тренирам увек сам желела да добијем медаљу. То 

се једног дана и догодило...

Било је пролеће, мај месец. Имали смо прија-

тељски турнир у Основној школи  „Ђуро Стру-

гар” на Новом Београду. Пошто је време било 

топло и сунчано, турнир је одржан на теренима 

напољу. Били смо подељени у две групе, млађу 

и старију групу. Требало је да играм са млађом 

групом , али како је старијој групи недостајао је-

дан играч , тренер је изабрао мене да играм са 

њима. Утакмица је почела. Играле смо, а поен за 

поеном био је наш. Победиле смо! После тога иг-

рале смо са другом екипом, али ту утакмицу смо 

изгубиле. Трећу екипу смо опет победиле. Кад су 

све екипе завршиле такмичење било је време за 

поделу медаља. Освојиле смо друго место.

Док смо стајале у колонама за доделу медаља, 

моје срце је јако лупало од узбуђења. Била сам 

пресрећна! Нисам могла да верујем да се то до-

годило мени, све док нисам угледала сребрну ме-

даљу на свом врату. Верујем да ће бити још ме-

даља, али овај догађај ћу увек памтити јер је за 

мене био најлеши до сада.

Љубица Момировић 4/4

Личност из моје околине

Земун Догађај
који ћу увек памтити

Лука Величковић 7/2
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Тара је планина у западном делу Србије. Пуна је 

природних лепота. Једног лепог јутра, моје одељење 

се окупило испред наше школе. Требало је да крене-

мо на рекреативну наставу на планину Тару. Сели 

смо у аутобус и кренули на пут. 

Стигли смо на своје одредиште и сместили се у 

одмаралиште „Митровац”. Када смо стигли, виде-

ли смо да су нам собе комфорне. То је било веома 

пријатно изненађење. Упознали смо се са нашим во-

дичима, Гоцом, Срђаном и Марком. Они су имали 

су асистенткиње Софију, Сандру, Мину и Марију.

Научили су нас да је заштићена животиња на 

Тари мрки медвед, заштићена биљка Панчићева 

оморика, заштићени инсект Панчићев скакавац, а 

птица белоглави суп. У реци Дрини, која тече ис-

под планине Таре, заштићена риба је младица, врс-

та лососа. Чак је и десет медведа на планини Тари 

добило имена : Муса , Оги , Флекица, Ђура....

Сваки дан смо се забављали: спортови, шетње, 

а увече дискотека. Награђени смо великим бројем 

диплома на такмичењима.

Тару ћу памтити као веома лепо место препуно 

зеленила.

Марија Поповић 4/4

Јесен се нечујно ушуњала у наш крај. Са собом је 

донела корпе пуне зрелог воћа и поврћа. Али није 

дошла сама! Са њом су стигле и њене верне слуге: 

киша, ветар и друге временске неприлике.

Магла притиска све око себе. Густи и сиви обла-

ци прекрили су бескрајно плаво небо. Чак ни жар-

ко сунце не може да их пробије. Дрвеће, палих гра-

на, тужно гледа своје опало жуто и црвено лишће. 

На неким од грана још увек стоји понеки шарени 

лист. Трава је добила свој жути и црвени тепих. 

Ветар лишћу не да мира већ са њим прави разне 

акробације. Киша не престаје да пада и добује по 

мокрим крововима кућа. Она у олуцима прави 

мале реке које се сливају на мокру, блатњаву траву. 

У ваздуху се осећа тежак мирис влаге помешан са 

мирисом опалог  и трулог лишћа. Више нема весе-

ле и раздрагане песме птица. Паркови су мокри и 

блатњави. У њима се више не чују гласови деце која 

уживају у својој игри. Све је успавано. Као да цела 

природа тоне у дубоки зимски сан.

Јесен можда и није највеселије годишње доба, 

али је другачије и необично видети шарене и весе-

ле боје које нам она доноси.

Алекса Умићевић 4/4

У једном селу , на планини живела је сиромаш-

на мајка са три девојчице . Оне су биле добре и 

вредне. 

Док су заливале цвеће једна од сестара се рас-

плака.Суза је пала на мали цвет. Цвет са отворио 

и упитао је зашто плаче.Она се изненадила и кроз 

плач објаснила цветићу да су данима гладне и да 

им кућа прокишњава. Цветић јој рече да ће им по-

моћи. Њихов задатак је био да уче, буду добре и 

помажу мајци, а он ће им испунити жеље.

Сестре су вредно и марљиво радиле. Једне ве-

чери, док је једна од девојчица заливала башту, 

цвет се поново отвори. Чула је глас који јој рече 

да су биле добре и да им је  жеља испуњена.Девој-

чица се окренула и уместо колибе угледала је лепу 

нову кућу.

Од тада живе срећно у прелепој цветној кућици.

Милица Дамјановић 2/3

Три девојчице

Била једном кока Муца и један зец Риста. Кока 

Муца је снела јаје.

Кока Муца: Ох , како су ми досадна ова јаја , 

увек су иста!

Зец Риста: А што их онда не обојимо?

Кока Муца: Може, хајде да их обојимо!

Зец Риста: Да, али треба нам боја.

Кока Муца: Знам где има боје али морамо бити 

јако пажљиви. Фарба се налази у фармеровом 

подруму .

Зец Риста: Да, стварно морамо бити пажљиви!

Када су кренули у подрум тамо су видели 

ужасне ствари и смртоносне замке .Али ипак узе-

ше фарбу.

Кока Муца: Авај , напокон смо је узели !

И тако обојише јаја .

Милош Рађеновић 2/3

Кокошка и зец су 
измислили Ускрс

Ми на Тари

Један јесењи дан
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Мама, волим те,

због тебе саме.

Мама, волим те,

твоје срце куца за ме.

Мама, волим те,

због твога ока.

Мама, волим те,

моја љубав је дубока.

Мама, волим те,

јер се смејеш.

Мама, волим те,

осмехом ме грејеш.

Мама, волим те,

драга си и мила.

Мама, волим те,

мојој љубави узор си била.

Мама, волим те,

јер си ме родила.

Мама, волим те,

тад ме је љубав погодила.

Мама, волим те,

до краја живота.

Мама, волим те,

ти си моја највећа лепота.   

Василије Савић Којадиновић 5/4

Биле једном три принцезе које су живеле у 

дворцу, а прекопута њих живела су три змаја. 

Змајеви су сваки дан покушавали да их ухвате. 

Принцезе су неким чудом увек успевале да им по-

бегну .

Једне ноћи, када су чувари заспали, змајеви су 

се прикрали и ухватили принцезе . У том тренут-

ку оне су повикале: „Упомооооћ!!!”, али их у двор-

цу нико није чуо јер су сви спавали. Сви, осим 

младог слуге. Потрчао је за змајевима да спаси 

принцезе и видео је где су их одвели. Када се вра-

тио у дворац видео је краља који плаче и рекао му 

да зна где су му кћерке. Следећу ноћ, он и три ви-

теза, кренули су да спасу принцезе. Тихо су ушли 

у пећину, пробудили их и вратили у дворац. Када 

су се змајеви пробудили, видели су да принцеза 

нема. Кренули су ка дворцу. Чули су музику. То је 

краљ славио што је нашао принцезе. Три змаја су 

се придружила слављу и постали добри .

Краљ се захвалио младом слуги и дао му је 

велику награду. Сви су живели дуго и срећно до 

краја живота.

Дуња Радић 2/3

Три принцезе и три змаја

Мама је хтела да се реши мог друга мрава. 

Послала ме је у радњу да купим спреј за бубе. 

Била сам јако тужна.

Одједном ми је дивна идеја пала на памет. Узе-

ла сам бочицу од парфема и понела је у радњу. 

Скинула сам етикету са правог спреја и ставила 

на бочицу од парфема. Када сам се вратила дала 

сам мами лажни спреј. Мама је прскала и прска-

ла, а мрав се и даље држао на ногама. 

Безуспешно је покушавала да га уништи. 

Било ми је жао и маме и мрава. Рекла сма јој 

истину. Мама се насмешила. Упитала сам је заш-

то се смеје. Одговорила ми је да је лепо имати 

пријатеље свуда око себе, а онда је пустила мра-

ва у природу. Тако се спасао мој друг мрав.

Јелена Стојић 4/1

(Трећа награда на конкурсу 

„Недовршена прича – мој друг мрав”)

Мој друг мрав Мама, волим те

Групни рад 5/4
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Седела сам у кући и учила песмицу ,,Мрав добра срца“.Размишљала сам како би било лепо да посетим 

тај град.

Одједном на читанци су се појавила уста,једно па друго око.Док сам зачуђено посматрала шта се до-

гађа читанка ми рече: ,,Ариа, узми справу коју ћу ти дати и завири у мој свет.“ Чим то изусти нестадоше 

јој очи и уста. У мојим рукама појавио се мали правоугаоник на коме се налазило дугме. Притисла сам га 

и одједном сам се нашла у Мравограду.

Мрави су марљиво зидали куће, поправљали криве ограде, сви су негде журили.У тој журби ме нису 

ни приметили вероватно зато што сам постала мала као и они.Тражила сам доброг мрава чији је тата 

отерао гладног цврчка са врата.Затекла сам их заједно на ливади како пију чај. Причали су о песми коју је 

цврчак синоћ одсвирао док је био у гостима код малог мрава. Песма се допала оцу домаћина и цврчак је 

био пресрећан. Породица мрава га је позвала да постане редован и радо дочекиван гост у њиховом дому.

Вратила сам се у свој свет срећна и оставила два пријатеља да уживају у свом другарству.

Ариа Бижић 4/3 

Разлике су део живота,

то не може разумети свако.

Ја нисам ничија маскота,

осећам посебну ватру у себи.

Пратим свој начин,

живим како осећам,

у сваком јелу посебан сам зачин,

ни на кога не подсећам.

Имам своје ЈА,

нисам провидна,

певам своју песму,

потпуно сам слободна.

Увек видим чашу полупуну,

гледам свет другим очима,

летим без крила,

у стварности и сновима.

Ја мислим својом главом,

пратим свој пут,

идем судбином правом,

не слушам избор наметнут.

Ко разлике не зна да цени,

потонуће до дна.

Када певам песму своју,

потпуно сам слободна.

 

Миа Божанић 7/2

Драга учитељице,

Пишем Вам из Италије.У посети сам код те-

тке у малом граду који се зове Портогруаро. То је 

град са прелепим грађевинама. Кроз њега проти-

че река и све је препуно зеленила и цвећа. Место 

је живахно и ноћу. Улице су препуне шетача. Јед-

но вече је било посебно занимљиво јер су градом 

пролазиле мажореткиње. У близини града нала-

зи се језеро Борћи на Алпима. Тамо је природа 

очаравајућа. Вода је бистра али ледена па није 

баш за купање.

Обишла сам и Венецију.Прошетала сам се по 

Тргу Светог Марка и прешла преко ,Моста љу-

бави. За оне који желе да верују, постоји легенда 

да када се двоје заљубљених пољубе тачно на за-

ласку сунца остаће вечно заједно. Овај град мас-

кенбала препун је радњи које продају веома лепе 

маске.

По повратку потрудићу се да Вама и целом 

разреду дочарам мој угодни боравак у Италији.

Радујем се нашем скором виђењу. Надам се да и 

Ви уживате у заслуженом одмору.

Примите пуно топлих поздрава од Ваше уче-

нице Исидоре Илић         

Исидора Илић 4/4

Живот у мрављем граду

ЈА нисам робот Писмо учитељици
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1. Који фудбалер носи број 10 у фудбалском клубу„Барселони”?

2. Која српска и европска првакиња скаче у даљ?

3. Шта је спорт?

4. Колико крајева имају 2 и по штапа?

5. Свако дете у породици има најмање 3 брата и 3 сестре. Колико их је у породици?

6. Трчи на све стране, сваким кораком све је мања. Шта је то?

7. У врећи је 10 црних и 10 белих чарапа. Колико најмање чарапа треба извући завезаних 

очију да би добили пар?

8. Коњ има привезано уже од 5 метара, врата штале су удаљена 10 метара од њега, али он 

свеједно може доћи до њих. Како?

9. Дарина мајка има четворо деце: До, Ре, Ми... Како се зове четврто дете?

10. Који мишић ради 24 сата?

Питалице за свезналице

КВИЗ

ОДГОВОРИ:1. Меси Лионел

2. Ивана Шпановић

3. врста физичке активности

4. 6

5. најмање их има седам

6.гумица за брисање

7. најмање 3 чарапе

8. други крај канапа није везан

9. Дара

10. Срце

Миа Божанић 7/2

Пано ученика 3/2
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НАШИ НАЈБОЉИ

РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКИХ ТАКМИЧЕЊА 2015/2016. године

ИНФОРМАТИКА

Сања Драгаш 8/1 Вера Вучићевић II место

Душан Бјелогрлић Вера Вучићевић II место

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

Михајло Станковић 2/3 Катица Марић  I место пливање

Дуња Радић 2/3 Катица Марић  I место пливање

Милош Рађеновић 2/3 Катица Марић  I место атлетика

Нађа Божић 2/3 Катица Марић  I место џудо

екипно такмичење 

девојчице 7. и 8. разред
Даница Величковић III место одбојка

екипно такмичење 

дечаци 5. и 6. разред

Владимир 

Величковић
II место кошарка

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

Алекса Мићановић  8/1 Радојка Перић II место енглески

Катарина Стјеповић 

8/4
Тања Веселинов II место француски

 Јована Миловић 8/4 Тања Веселинов III место француски

Андреа Кандијаш 8/4 Тања Веселинов III место француски

ХЕМИЈА

Тара Ракочевић Катица Михајловић III место
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СРПСКИ ЈЕЗИК

Катарина Биоградлија 

7/3 

Драгана 

Миловановић
I место

 Књижевна 

олимпијада

Тамара Дрча 7/4
Драгана 

Миловановић
I место

 Књижевна 

олимпијада

Андреа Ђокић 7/2 Јелена Петаковић II место
 Књижевна 

олимпијада

Анђела Бакић 8/1
Драгана Николин 

Коларић
II место

 Књижевна 

олимпијада

Верица Поповић 8/1
Драгана Николин 

Коларић
III место

 Књижевна 

олимпијада

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Ирина Шошо 7/1
Драгана Николин 

Коларић
I место  Српски језик

Миа Ћуковић 7/1
Драгана Николин 

Коларић
I место  Српски језик

Димитрије Петровић 

5/3
Јелена Петаковић II место  Српски језик

Јована Миловић 8/4
Драгана 

Миловановић
II место  Српски језик

ФИЗИКА

Алекса Мићановић 

8/1
Сибела Јурић II место 

Тамара Дрча 7/4 Сибела Јурић III место

Анђела Бакић 8/1 Сибела Јурић III место

ИСТОРИЈА

Сања Драгаш 7/4 Љиљана Марковић I место

Никола Недељковић 

5/4
Љиљана Марковић III место

Томислав Бурсаћ 5/4 Љиљана Марковић III место

Михајло Бошковић 8/3 Љиљана Марковић III место



34

Кончарац 1.

ГЕОГРАФИЈА

Миа Божанић 7/2 Владимир Јовичић III место

Марија Крсмановић 

8/4
Владимир Јовичић III место

МАТЕМАТИКА

Михајло Јанчевић 4/1 Биљана Томић I место

Урош Џамбас 4/4
Александра Гостовић 

Јовичић
I место 

Марко Тошев 4/2 Ненад Јокић I место 

Михајло Костић 4/1 Биљана Томић II место 

Стефан Вучковић 3/3 Ратка Безбрадица II место 

Уна Ерор 3/2
Зорана Петковић 

Живановић
III место 

Димитрије Петровић 

5/3
Зорица Јелић III место 

Алекса Мићановић 8/1 Зорица Јелић III место 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Ана Костић 6/1 Ивана Шљивић I место народна песма

Уна Живановић 8/2 Ивана Шљивић I место староградска песма

Теодора 

Митрашиновић 8/2
Ивана Шљивић I место

популарна песма свих 

епоха

Софија Миленковић 5/4 

Жарко Арсенијевић 5/4 

Катарина Поповић 5/4

Ивана Шљивић I место терцет народна песма

Катарина Поповић 8/1 Ивана Шљивић II место дечија песма

Рагбет Гаши 8/3 Ивана Шљивић II место народна песма

Милица Порчић, 

Андријана Јанић, Анђа 

Папан  6/2

Ивана Шљивић II место класична песма

Ивана Велов 8/3 Ивана Шљивић III место класична песма

Теодора Жигурски 5/4 Ивана Шљивић III место дечија песма

Сара Хубач 5/1 Ивана Шљивић II место староградска песма
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