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2.

Резултати са такмичења

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА 2016/2107.
Музичка култура
име и презиме
ученика

одељење

предмет

категорија

место

Данијела Станић

VI-3

музичка к.

солиста

I
место

Данијела Станић

VI-3

музичка к.

дует

Анастасија Костић

VI-1

музичка к.

дует

I
место

Катарина Ђокић

VI-4

музичка к.

терцет

Софија
Милосављевић

VI-4

музичка к.

терцет

Жарко Арсенијевић

VI-4

музичка к.

терцет

наставник

Вукица
Јосимовић
Вукосављевић

I
место

Читалачка значка
име и презиме
ученика

одељење

предмет

Нађа Грего- Ружир

IV-4

секција

Данијела Станић

VI-3

секција

Теодора Нешић

VII-1

секција

категорија

место

наставник

I
место

Благица
Здравковић

место

наставник

III
место

Сибела Јурић

Физика
име и презиме
ученика

одељење

предмет

Душан Бјелогрлић

VIII-3

физика

категорија

Физичко васпитање
име и презиме
ученика

одељење

Ива Ћуран

VIII-4

Јелена Бабић

VIII-2

Нађа Ердељан

VIII-2

Дуња Инђић

VIII-2

предмет

категорија

место

наставник

физичко
васпитање

кошарка,
девојчице,
старији
узраст

I
место

Предраг
Радуљица
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Николина Николић

VIII-2

Смиљана Радојевић

VII-3

Ивана Караклајић

VII-3

Лазар Стефановић

VIII-4

Срђан Поповић

VIII-4

Лав Жигић

VIII-4

Ђура Васић

VIII-1

Урош Јововић

VIII-1

Вања Стојиљковић

VIII-1

Лазар Вујовић

VII-2

Петар Георгиевски

VII-2

Андреј Мирковић

VII-2

Илија Нишовић

VII-1

Анђела Улемек

VI-1

Ивана Видовић

VI-4

Софија
Милосављевић

VI-4

Сања Милошковић

VI-4

Сара Ћосић

VI-4

Анђелина Мехметај

VI-3

Анђела Ћопић

VI-2

Нађа Милинковић

VI-2

Марко Добројевић

VIII-3

Михајло Живановић

VIII-2

Лука Величковић

VIII-2

Давид Мешић

VII-3

Михајло Косовац

VIII-1

Немања Јовановић

VIII-4

Мирко Дашић

VIII-2

Данијел Шаћири

V-3

Урош Аћимовић

VIII-2

физичко
васпитање

кошарка,
дечаци,
старији
узраст

III
место

Предраг
Радуљица

физичко
васпитање

кошарка,
девојчице,
млађи узраст

I
место

Предраг
Радуљица

физичко
васпитање

фудбал,
дечаци,
старији
узраст

I
место

Владимир
Вукосављевић,
Предраг
Радуљица
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Француски језик
име и презиме
ученика

одељење

Лазар Стефановић

VIII-4

Катарина
Биоградлија

VIII-3

предмет

категорија

место
III
место

француски
језик

III
место

наставник

Тања Веселинов

Информатика
име и презиме
ученика

Анђелина Махметај

одељење

VI-3

предмет

категорија

место

наставник

информатика

мултимедијалне
презентације
млађи

II
место

Вера Вучићевић

Шах
име и презиме
ученика

одељење

предмет

категорија

место

наставник

Стефан Вучковић

IV-3

шах

појединачно

I
место

Ратка
Безбрадица

место

наставник

биологија

I
место

Марина Илић

биологија

I
место

Наташа
Јовановић

биологија

II
место

Марина Илић

биологија

II
место

Наташа
Јовановић

биологија

III
место

Марина Илић

Биологија
име и презиме
ученика

одељење

Анђа Папан

VII-2

Аница Краснић

VII-2

Михајло Јанчевић

V-1

Милица Гојковић

VII-1

Душан Бјелогрлић

VII-3

Миа Ћуковић

VIII-1

Николина Николић

VIII-2

Анђела Стојанчевић

V-3

Анђела
Димитријевић

VI-2

Милица Грозданић

V-3

Марија Поповић

V-4

предмет

категорија
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Данијела Станић

VI-3

Анђелина Николић

VI-3

биологија

III
место

Наташа
Јовановић

место

наставник

Историја
име и презиме
ученика

одељење

Сања Драгаш

VIII-4

I
место

Николина Николић

VIII-2

II
место

предмет

категорија

историја

Љиљана
Марковић

Анастасија
Китановић

VII-1

III
место

Марко Тошев

V-2

III
место

Владимир
Милоичић

место

наставник

Mатематика
име и презиме
ученика

одељење

предмет

Маша Милић

III-1

математика

II
место

Биљана
Петровић

Јелена Симеуновић

III-2

математика

III
место

Драгана Ерић

Стефан Вучковић

IV-3

математика

II
место

Ратка
Безбрадица

Михаило Јанчевић

V-1

математика

I
место

Зорица Јелић

Урош Џамбас

V-4

математика

II
место

Марија Тошић

Михајло Костић

V-1

категорија

II
место

математика
Марко Тошев

V-2

Милица Гојковић

VII-1

III
место

математика

Зорица Јелић

III
место

Aна Рили

место

наставник

I
место

Владимир
Јовичић

Географија
име и презиме
ученика

одељење

предмет

Јелена Савић

VIII-1

географија

категорија

7

Летопис ОШ „Раде Кончар“ 2016/17.

Лазар Стефановић

VIII-4

Јелена Бабић

VIII-2

Ђорђе Поповић
Урош Млинаревић

географија

II
место

Владимир
Јовичић

VII-2

географија

II
место

Ана Бабић
Сретеновић

VIII-2

географија

III
место

Владимир
Јовичић

место

наставник

II
место

Драгана
Николин
Коларић

III
место

Јелена
Петаковић

Српски језик
име и презиме
ученика

одељење

предмет

категорија

Ирина Шошо

VIII-1

српски језик

Николина Николић

VIII-2

српски језик

Катарина
Јаковићевић

VII-2

српски језик

III
место

Драгана
Николин
Коларић

Ана Раос

V-3

српски језик

II
место

Драгана
Миловановић

Михаило Јанчевић

V-1

српски језик

II
место

Михајло Костић

V-1

српски језик

II
место

Димитрије Петровић

VI-3

српски језик

Ана Пешић

VII-3

Миа Ћуковић

VIII-1

књижевна
олимпијада

граматика

Драгана
Николин
Коларић

III
место

Јелена
Петаковић

српски језик

II
место

Александар
Ђуровић

српски језик

III
место

Драгана
Николин
Коларић

Техничко и информатичко образовање
име и презиме
ученика

одељење

предмет

категорија

место

наставник

Марко Тошев

V-2

ТИО

папирно
моделарство

III
место

Драгана
Жаревац
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ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА 2016/2017.
име и презиме
ученика

одељење

Михаило Јанчевић

V-1

предмет

категорија

I
место

математика
Михајло Костић

V-1

Ђорђе Поповић

VII-2

Јелена Бабић

VIII-2

Лазар Стефановић

VIII-4

Јелена Савић

VIII-1

Катарина
Јаковљевић

VII-2

Сања Драгаш

VIII-4

Анастасија
Китановић

место

наставник

Зорица Јелић

II
место
II
место

географија

Ана Бабић
Сретеновић

II
место
III
место

географија

Владимир
Јовичић

III
место
књижевна
олимпијада

српски језик

III
место
II
место

историја

III
место

VII-1

Драгана
Николин
Коларић
Љиљана
Марковић

Успех ученика на градском такмичењу из биологије 2016/2017.
ученик

oдељење

предмет

Михаило Јанчевић

V-1

Милица Гојковић

VII-1

Аница Краснић

VII-2

Анђа Папан

VII-2

Миа Ћуковић

VIII-1

Николина Николић

VIII-2

Душан Бјелогрлић

VIII-3

категорија

место

наставник

биологија

I
место

Марина Такач
Живановић

биологија

I
место

Наташа
Јовановић

I
место

биологија

Марина Такач
Живановић

II
место
III
место

биологија
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Успех ученика на градском такмичењу из енглеског језика 2016/2017.
ученик

одељење

Ангелина
Милосављевић

VIII-3

Душан Бјелогрлић

VIII-3

Леа Бецић

VIII-4

Миа Ћуковић

VIII-1

Дуња Инђић

VIII-2

предмет

категорија

енглески језик

место

наставник

II
место

Наташа
Маринковић

II
место
енглески језик

III
место

Радојка Перић

РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА 2016/2017.
ученик

одељење

предмет

Миа Ћуковић

VIII-1

Сања Драгаш

VIII-4

категорија

место

наставник

биологија

III
место

Марина Такач
Живановић

историја

III
место

Љиљана
Марковић

Одлични резултати на овогодишњим такмичењима

Наши ученици су са својим наставницима остварили одличне резултате на
овогодишњим такмичењима. На општинским такмичењима смо освојили 52 награде (18
првих, 16 других, 18 трећих места), на градским 21 (6 првих, 8 других, 7 трећих места) и
на републичким 2 награде (2 трећа места, из биологије и историје), што је укупно 75
награда.
10
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Сва признања су била видно истакнута, како на сајту и фејсбук страници школе,
тако и у холу школе. У току школске године на крају класификационог периода,
похваљени ученици су нашли своје место и њихова имена су била истакнута у холу
школе. Родитељи су поносно гледали, фотографисали и дичили се својом децом, која су
похваљивана и бирана од стране одељења, како због успеха, тако и због дисциплине,
хуманости и сл. Наставићемо са овом праксом!
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3.

Школске активности током године

3.1 Септембар
Добродошлица првацима

Први школски дан је у нашој школи увек посебан и свечан. Тако је било и ове
године. Нова генерација ђака првака је стигла у нашу школу. Дочекали смо их испред
школе, припремили леп и разноврстан програм и пожелели добродошлицу. Прво се новим
члановима наше велике школске породице обратила директорка Маја Костић. Топлим и
пригодним речима је охрабрила мале мудрице и њихове родитеље. Првачићи су видно
узбуђени, али раздрагани одушевљено гледали своје старије другаре. По завршетку
прозивке учитељи првих разреда: Биљана Томић, Ненад Јокић, Зоран Чоко и Александра
Гостовић Јовичић, повели су мале радозналце у њихове учионице, које су посебно уређене
за њихов долазак.
Док су били у учионицама на свом првом часу, њихови родитељи су су свечаној
сали слушали кратко предавање психолога Ирене Јосиповић и Педагога Маријане
Маринковић и упознали се са учитељицама у боравку – Ксенијом Кукрић и Радмилом
Марковић.
Свим ученицима наше школе и њиховим родитељима, а посебно ђацима првацима
желимо много успеха током ове школске године.
12
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Интегративна настава

Интегративна настава је савремени модел планирања и одржавања наставе који
подразумева да се часови свих предмета планирају тако што ће се на њима обрађивати
иста тема.
У оквиру недеље инегративне наставе, ђаци четвртаци су на различите начине
обрадили тему РОДОЉУБЉЕ. Једна од активности је и овај заједнички час физичког.
Током овог занимљивог дружења упознавали су се са српским дечјим играма из
прошлости. Ученици су веома ангажовано учествовали у свим активностима, а посебно
напето је било такмичење ученика сва четири одељења у надвлачењу конопца.
Часу су, као огледном присуствовали сви учитељи и Маријана Маринковић,
педагог школе!
Седница Наставничког већа
У уторак, 13.9.2016. године одржана је седница Наставничког већа.
Иницијално тестирање ученика
У школи је током септембра спроведено иницијално тестирање ученика.
Вакцинација и систематски преглед ученика седмих и осмих разреда
У четвртак, 15.9.2016. године, ученици осмих разреда су у Дому здравља Земун
вакцинисани ДиТеПер вакцином.
Дана, 23.9.2016. године, извршен је систематски преглед ученика седмих разреда.
Извештај о резултатима завршног испита на крају 2015/16. године

13
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На основу података добијених од Завода за унапређење васпитања и образовања,
урађена је анализа завршног испита на крају прошле школске године.
Крстовдан – заветна слaва Земуна

И ове године, сада већ традиционално, 27.9.2016. године, узели смо учешће у
прослави заветне славе нашег града Земуна – Крстовдана. Ученици четвртог разреда са
наставницом верске наставе Љиљаном Пуцаревић и учитељицама Ратком Безбрадицом и
Драганом Жужић Силбашки, били су на литургији у Николајевској цркви у Земуну, потом
су ишли са литијом до општине. Леп дан завршен је заједничком шетњом по Земунском
кеју.

Препознајмо и сачувајмо наслеђе

У оквиру Дана народне баштине у библиотеци „Свети Сава”, 28. септембра, наши
ученици са учитељицама Мајом Пражић и Ратком Безбрадицом, имали су прилику да у
оквиру предавања и едукативне радионице коју је припремила мр Естела Радоњић
Живков, из Републичког завода за заштиту споменика културе, сазнају све о важној теми,
а то је „Препознајмо и сачувајмо наслеђе”.
Дејан Шкаљац, заменик председника Скупштине градске општине Земун захвалио
се стручњацима из Републичког завода за заштиту споменика културе, библиотеци „Свети
Сава”, домаћину скупа, и нарочито ђацима који су показали велико интересовање да
сазнају како препознати, вредновати и сачувати културно наслеђе.
Предавач, мр Естела Радоњић Живков је публику провела кроз процес
идентификације и верификације културног добра. На популаран и веома садржајан начин
јавности су предочене чињенице које говоре о културном наслеђу Републике Србије и о
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важности очувања и правилног третирања, како материјлног културног добра, тако и
нематеријалне културне баштине.
Наши ученици, заједно са другим присутнима су у живој дискусији исказали и
показали да разумеју шта је то културно наслеђе, да знају да га препознају у својој
средини и да су у оквиру васпитно-образовног система посетили многе историјске тачке у
Србији.
Предавање у библиотеци је још један догађај којим Земун обележава
манифестацију „Дани европске баштине”, држећи се овогодишње теме „Културно наслеђе
и заједнице – живети са наслеђем”.
Час плеса у нашој новој сали

Плесни клуб „Латино денс“ је дугогодишњи сарадник наше школе. И ове године је
у сали за физичко одржао часове нашим ученицима. Плесачи су, такође бивши ученици
наше школе. На крају часа, сви ученици су научили своје прве плесне кораке.
Посета Ботаничкој башти

Ученици трећих разреда су у четвртак 29.9.2016. године, заједно са својим
учитељицама: Биљаном Петровић, Катицом Марић и Драганом Ерић, посетили Ботаничку
башту „Јевремовац“. Тамо су се упознали са разним биљним врстама уживајући у
предивном дану. Након обиласка ботаничке баште, прошли су кроз Ташмајдан и посетили
Сајам меда. Био је то дан за памћење.
Посета Сајму пчеларства
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Ученици еколошке, биолошке и географске секције, су са наставницама биологије
Марином Илић, Дијаном Вукадиновић и наставником географије Владимиром Јовичићем
посетили Сајам пчеларства који се одржао 29.9.2016. године, у Ташмајданском парку.
Деца су имала прилику да се детаљно упознају са друштвеним животом вредних
пчелица и уоче значај постојања истих за нашу планету и људе.
Имали су прилику да се упознају са активностима пчелара, виде кошницу са
матицом и на штандовима могли да се упознају са разним пчелињим производима.
Лепо смо се дружили, свашта научили и добро се осладили! 
Ноћ истраживача

Ученици од V до VIII разреда, чланови еколошке, биолошке и географске секције,
присуствовали су манифестацији „Ноћ истраживача“, која је одржана 30.9.2016 године на
Калемегдану. Деца су овом прликом могла да виде и науче како настају муње и облаци,
каквог су порекла стене, зашто је вода неопходна за живот, шта је миграција птица и када
се дешава.
Најхрабрији опробали су се и у микробиолошким експериментима. У оквиру ове
манифестације наставнице биологије Дијана Вукадиновић, Марина Илић и наставник
географије Владимир Јовичић организовали су посету Опсерваторији и Природњачком
музеју на Калемегдану. У Народној опсерваторији ученици су кроз телескоп могли да
посматрају Марс и Сатурн, а у Природњачком музеју изложбу „Рогови – борбено знамење
сисара“.
Много тога смо научили и видели, лепо прошетали и супер се провели! 

16

Летопис ОШ „Раде Кончар“ 2016/17.

3.2 Октобар
Посета изложби „Свети Сава Светитељ Српски“

У уторак, 4.10.2016. године, ученици шестог и осмог разреда у пратњи наставнице
историје Љиљане Марковић и наставнице српског Драгане Миловановић, посетили су
Мултимедијалну изложбу „Свети Сава Српски“ у историјском музеју Србије.
Мултимедијална изложба „Свети Сава Српски” настоји да, кроз архивску грађу,
копије фресака и икона и фотографије личних предмета и реликвија Светог Саве, што
потпуније приближи јавности његов световни и духовни пут, као и величину и значај
његове личности за српску државу и Српску православну цркву, али и целокупну српску
историју и културу.
Читалачке радионице у оквиру Дечје недеље
Поводом Дечје недеље, у уторак, 4.10.2016. године, у нашој школи су одржане
читалачке радионице за ученике трећег и четвртог разреда, као и за чланове
библиотекарске секције. Тема радионица је била: Представљање популарног серијала
Дејвида Вилијамса и промоција његовог романа ,,Деда у бекству“.

О књижевном стваралаштву овог савременог писца за децу говорила је Тања
Лебовић Зечевић, испред издавачке куће Propolis Books. Ученици су уживали у
креативном разговору и овој инересантној породичној лектири уз коју ће се смејати и деца
и родитељи.
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Добитници награда на конкурсу „Недовршена прича“
Већ традиционално, литерарна секција наше школе коју предводе наставнице
Драгана Миловановић (литерарана секција старијих разреда) и Соња Микић (литерарна
секција млађих разреда), осваја бројне награде. Тако је наша ученица Тара Ракочевић VIII3 освојила прву награду на конкурсу „Недовршена прича“ у организацији Друштва
пријатеља деце Земуна, а Сара Ухрик и Огњен Митровић, освојили су 2. и 3. место.
Додела награда била је 5.10.2016. године, у Спортском центру Шумице. Честитамо!
Седница Наставничког већа
У среду, 5.10.2016. године, одржана је седница Наставничког већа.
303 игре

У среду, 5.10.2016. године, учитељице Радмила Марковић и Ксенија Кукрић
присуствовале су промоцији публикације „303 игре и активности за едукаторе“, издавачке
куће Propolis Books, која се одржала у оквиру овогодишње Дечје недеље у ОШ „Лазар
Саватић“. На промоцији су се упознале са мноштвом подстицајних игара и активности
које су донеле у нашу школу.
Посета предшколске групе вртића „Браћа Абафи“

У оквиру Дечје недеље, 6.10.2016. године, посетила нас је предшколска група
вртића „Браћа Абафи“. Обишли су своје другаре у првом разреду, а потом у нашој
свечаној сали присуствовали краткој приредби коју су само за њих прпремили четврти
разреди са учитељицама Мајом Пражић и Ратком Безбрадицом.
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Предшколци су нама донели поклоне које су правили са својим васпитачицама, а и
ми смо њима дали поклоне прављене са учитељицама!
Весео дан у школи „Раде Кончар“!
Посетили смо Општину Земун

У оквиру Дечје недеље, ученици наше школе су присуствовали пријему
организованом у нашој општини. Овом приликом имали су могућност да кроз разговор са
потпредседником изнесу своје сугестије и запажања о будућим заједничким активностима
наше школе и општине.
Јесен је стигла у нашу школу

У нашу школу стигла је јесен. Посетила је боравак који је остао окићен лишћем
разних боја. Ученици другог разреда напунили су паное зимницом рађеном у техници
печата, а изузетну маштовитост показали су и ученици првог разреда који су већ месец и
по дана у школи и ужелели су се играчака. Учитељица Биљана Томић, помогла им је да
направе маштовите еколошке играчке од јесењих плодова. У школи се убрзано спремамо
за зиму…
На додели награде „Дoситејево перо“

Чланови дечјег књижевног жирија су у петак 7.10.2016. године, били присутни у
Удружењу књижевника Србије на свечаној додели награде „Доситејево перо“. Међу њима
су биле и ученице наше школе: Уна Ерор IV2, Драгана Шурок IV3, Нађа Грего – Ружир
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IV4, Јелена Савић VIII1, Ива Стаменковић VIII1 и Катарина Биоградлија VIII3. Након што
су месецима читале и оцењивале књиге наших савремених писаца за децу, наше младе
књижевне критичарке, захваљујући оваквој књижевној манифестацији, могле су да се
упознају и друже са ауторима тих занимљивих књига. Овогодишњи добитници
„Доситејевог пера“ су књижевници: Јасминка Петровић, чији је роман „Лето када сам
научила да летим“ победио у категорији за старији дечји узраст, а у категорији за млађи
дечји узраст Бранко Милорадовић са романом „Београдска мумија“. Награде су добили и
Добрица Ерић, Николета Новак, Гордана Малетић и најмлађи награђени аутор
дванаестогодишњи Лав Лукић. Наше ученице су се вратиле са захвалницама и лепим
књигама, али оно што ће највише памтити биће незаборавни сусрети са писцима. Дивне
утиске поделиле су са њима и Благица Здравковић, школски библиотекар, Ратка
Безбрадица, професор разредне наставе и Биљана Шурок, ђачки родитељ.
Пупин – од физичке ка духовној реланости

У петак, 7.10.2016. године, посетили смо велику интерактивну изложбу посвећену
Михајлу Идворском Пупину. Изложба обухвата пресек његовог живота и дела. Изложбу
реализује Историјски музеј Србије под покровитељством Министарства културе и
информисања Републике Србије. Ученици наше школе су изложбу погледали уз стручно
вођење кустоса у пратњи својих наставница Љиљане Марковић и Драгане Миловановић.
Овом приликом смо поновили, а неки су и научили правила лепог понашања на јавном
месту и у музеју.

Пријем првака у Дечји савез
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У оквиру Дечје недеље, на пригодан начин је обележен пријем првака у Дечји
савез. Ученици четвртог разреда су 8.10.2016. године, разнобојним честиткама и веселим
програмом малим другарима пожелели добродошлицу.
Отворена врата школе
Отворена врата школе за родитеље ученика старијих разреда одржана су у
понедељак 10.10.2016. године.
Трка за срећније детињство

Организација Црвеног крста наше школе којом руководе учитељица Зорана
Петковић Живановић и наставница верске наставе Љиљана Пуцаревић, и ове године се
прикључила акцији „Трка за срећније детињство“ коју организује Црвени крст Земуна.
Мото овогодишње трке био је: „Имамо циљ, дођи на старт“.
У трци је учествовало педесет ученика наше школе, углавном млађег школског узраста.
Ове године, треће место у категорији узраста I и II разред освојила је наша ученица
НЕВЕНА РАЈАЧИЋ! Честитамо!
,,Мостови међу генерацијама“
У оквиру Дечје недеље, ученици наше школе су посетили Дом пензионера, а у
оквиру акције ,,Мостови међу генерацијама". Са њима су биле учитељице Ратка
Безбрадица и Зорана Петковић Живановић.
Заједничко дружење и играње друштвених игара наших старијих суграђана и ђака
четвртака протекло је у топлој и пријатној атмосфери.
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Посета Мадленијануму

Ученици VI, VII и VIII разреда су 12.10.2016. године, у пратњи својих наставница
Љиљане Марковић, Драгане Николин Коларић, Јелене Петаковић и Драгане Миловановић
у Мадленијануму гледали представу „Милош Црњански“. Са представе смо изашли
носећи дивне утиске и осећај да смо душу оплеменили спознајом да нам све могу одузети,
осим праве љубави и среће. Најусхићенији су били они којима је ово био први одлазак у
позориште!
Оно без чега би драма о Милошу Црњанском и његовој Види била незамислива су бројни
цитати из његове поезије и прозе. Ти цитати чине да представа постане поетска фреска
намењена књижевном великану који заслужује све почасти народа за који је стварао, са
којим је патио, о којем је писао. Представа je снажна и необична , какви су били и двоје
људи о којима говори.
Екстерно вредновање школе
Екстерно вредновање школе обављено je у периоду од 12. до 14. октобра 2017.
године. У надзору су биле инспекторке: Гордана Чукурановић и Јасмина Николић, испред
Школске управе Београд и Биљана Букинац и Снежана Парезановић, испред
Министарства просвете.
Обишли су 25 часова редовне наставе и то наставнике:
разредна настава
-

први разред: Зоран Чоко (физичко васпитање) и Ненад Јокић (ПиД)

-

други разред: Дејана Николић (СОН), Соња Микић (математика), Биљана
Рајковић (енглески језик у одељењу II-4)

-

трећи разред: Драгана Ерић и Катица Марић (српски језик)

-

четврти разред: Драгана Жужић Силбашки (српски језик), Ратка Безбрадица
(математика)
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предметна настава
-

Љиљана Марковић, историја VI-1

-

Радојка Перић, енглески језик VII-3

-

Марина Илић, биологија VIII-2

-

Тања Веселинов, француски језик VIII-4

-

Зорица Јелић, математика VI-4

-

Владимир Јовичић, географија VIII-3

-

Марија Тошић, математика VIII-1

-

Бојана Ражнатовић, ликовна култура VIII-3

-

Јелена Петаковић, српски језик VIII-2

-

Драгана Николић, ТиО VII-2

-

Сибела Јурић, физика VII-3

-

Драгана Николин Коларић, српски језик V-1

-

Вукица Вукосављевић, музичка куллтура VI-3

-

Владимир Милоичић, историја VII-3

-

Ана Бабић, географија VII-1

У оквиру вредновања обављен је разговор са родитељима, школским одбором,
директором, ПП службом. Утисци о школи су веома повољни.
Девојчице прве у Земуну
На општинском такмичењу одржаном 13.10.2016. године, кошаркашка екипа
девојчица наше школе са наставником Предрагом Радуљицом, освојила је прво место у
Земуну на Општинском такмичењу у кошарци! Дечаци су освојили пехар за треће место.
Честитамо!
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Интегративна недеља ђака првака

Ученици првог разреда су са својим учитељима: Биљаном Томић, Ненадом
Јокићем, Зораном Чокоом и Александром Гостовић Јовичић, у оквиру интегративне
недеље обележили јесен. Радили су занимљиве задатке из математике, организована је
радионица са родитељима на којој су сви заједно правили јесење колаже. На часовима
српског језика, ликовне културе и одељенске заједнице наставили су да обрађују тему
„Јесен“. У школском дворишту уживали су у плодовима јесени.
Настава у природи за ученике трећег и четвртог разреда
Настава у природи за ученике трећег разреда реализована је у периоду од 19. до
26.10.2016. године, на планини Гоч, а за ученике четвртог разреда у периоду од 18. до
25.10.2016. године, на планини Тари.
Седница Наставничког већа
У четвртак, 20.10.2016. године, одржана је седница Наставничког већа.

Били смо, гледали смо, научили смо!
У среду, 26.10.2016. године, у позоришту „Пинокио“ гледали смо представу
„Дневник Ане Франк“, са својим наставницима Драганом Николин Коларић, Љиљаном
Марковић, Драганом Миловановић и Александром Ђуровићем.
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Позоришна представа „Дневник Ане Франк“ побрала је све симпатије гледалаца и
критике, коју је видело више од 2000 гледалаца! Представу је подржало Министарство
културе и информисања. Требало би да је види што више људи и деце, јер она не говори
само о страдању једне породице за време Другог светског рата, већ и о толеранцији која
нам је свима и више него потребна у данашње време. А у нашој школи се посебно
инсистира на поштовању различитости, толеранцији међу вршњацима и љубазности у
међуљудским односима.
Екскурзија за ученике осмог разреда
Ученици осмог разреда су се предивно провели на тродневној екскурзији у периоду
од 27. до 29.10.2016. године, на релацији манастир Благовештење – Сирогојно – Златибор
– Бајина Башта – Дрвенград – манастир Рача – Перућац.

Сајам књига
У четвртак 27.10.2016. године ученици наше школе су са наставницом француског
језика Радојком Пилић, наставником српског језика Александром Ђуровићем и Благицом
Здравковић, библиотекарком, били на 61. београдском међународном сајму књига . Током
двочасовне посете сајму, ђаци су обишли штандове популарних издавача за децу и
уживали у разгледању литературе за свој узраст.

„Књиге у руке“, овогодишњи слоган сајма, био је и наш покретачки мотив, јер смо
се вратили са дивним утисцима и гомилом интересантних књига.
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Прваци су се уписали у Градску библиотеку „Јован Поповић“

Ученици првих разреда су у пратњи учитељице Биљане Томић и учитеља Ненада
Јокића у четвртак, 27.10.2016. године, посетили градску библиотеку. Упознали су се са
библиотекарком, видели како градска библиотека изгледа, чули доста тога занимљивог и
добили бесплатне чланске карте.

3.3 Новембар
Прва класификација
У петак, 4.11.2016. године, одржано је Наставничко веће поводом прве
класификације.
Стручно предавање педагога
У петак, 4.11.2017. године, на седници Наставничког већа, одржано је стручно
предавање педагога под називом: „Самовредновање – докле смо стигли и куда даље“.
Хоспитовање студената Филолошког факултета

Већ традиционално, почетком новембра у нашу школу стижу студенти
Филолошког факултета из Београда, са својим професором методике Наташом СтанковићШошо. Одушевљени су нашом школом и увек се радо пријаве да код нас полажу испите.
Ове године, за Дан Филолошког факултета, директорка школе Маја Костић, примила је
захвалницу од декана факултета као руководилац једне од најуспешнијих вежбаоница.
Студенти су слушали предавања наставнице Драгане Николин Коларић и Јелене
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Петаковић и као и увек отишли задовољни одслушаним часовима, а поготово знањем и
понашањем наших ученика.
Архимедесов математички квиз
У уторак, 8.11.2016. године, у ОШ „Лазар Саватић“ је одржан је Архимедесов
математички квиз за ученике земунских основних школа. Наша школа је узела учешће са
четворочланом екипом ученика и то Стефан Вучковић IV разред, Михајло Костић V,
Анастасија Костић VI и Лука Михајловић VIII разред.

Екипа наше школе освојила је треће место. Честитамо!

Предшколци у посети нашој школи

У четвртак, 10.11.2016. године, ученици четвртог разреда и њихове учитељице:
Маја Димитирјевски Пражић, Зорана Петковић Живановић, Ратка Безбрадица и Драгана
Жужић Силбашки, угостили су будуће ђаке прваке, предшколце из Вртића „Златни бор“.
Добродошлицу малим гостима и њиховим васпитачицама прво су пожелеле директорка
школе Маја Костић и психолог Ирена Јосиповић. Ђаци четвртаци су извели пригодан
програм, а потом су се дружили са будућим ученицима наше школе. Мали другари су се
представили својим тачкама, а старији су их наградили гласним аплаузом. За успомену и у
знак пријатног и занимљивог дружења, малишани су уручили својим великим другарима
пригодан поклон који су сами осмислили и направили. Ђаци четвртци су добили позив да
заједно са својим учитељицама узврате посету.
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Редован инспекцијски надзор
Редован инспекцијски надзор обавила је инспекторка Милка Кесер дана,
14.11.2016. године, попуњавањем листа. Надзору су присуствовале: Маја Костић,
директор, Јадранка Тодоровски, секретар и Ирена Јосиповић, психолог школе.

На дечјем књижевном фестивалу

У понедељак, 14.11.2016. године, отворен је у Дечјем културном центру у Београду
четврти међународни Дечји књижевни фестивал „Крокодокодил“. Имали смо ту част да су
у оквиру његових манифестација учествовали и ученици наше школе. Наши петаци:
Марко ТошевV-2, Ива Јовановић V-2, Ана Живановић V-2, Александра Грдинић V-2,
Милица Грозданић V-3, Анђела Стојанчевић V-3, Ана Раос V-3 и Анђела Димитријевић V3 су у костимима јунака из бајки наступили у среду, 16.11.2016. године прво у
Перформансу, а затим и у позоришној представи „Како су Лола и Ивица спасили бајке“.
Био је то незабораван доживљај јер су у програму учествовали и писци Раша Попов
и Дејан Алексић, илустраторка Весна Моравић Балкански, илустратор и стрип цртач Енис
Чишић, а као сценаристи наша позната књижевница за децу Јасминка Петровић,
овогодишња добитница награда „Невен“ и „Доситејево перо“, и Владимир Арсенијевић,
добитник НИН-ове награде. Нарочиту драж свему дало је и то што су наши ученици
учествовали са још стотинак својих вршњака из других земунских школа.
Читаву ову манифестацију пратиле су и Љиљана Пуцаревић, наставник веронауке,
и Благица Здравковић, библиотекар, које су од самог почетка учествовале у креативним
припремама наших ученика, као и ђачки родитељи. Посебно похваљујемо ђачке маме
Бранку Јовановић и Јелу Грозданић, које су све време биле са нама, и помагале око
костимирања и шминкања.
Учионица под отвореним небом
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У четвртак, 17.11.2016. године, обишли смо Конак кнеза Милоша и у парку на
Топчидеру отворили учионицу под ведрим небом. Обилазак су за ученике шестог, седмог
и осмог разреда организовали наставници наше школе:

Драгана Жаревац, Љиљана

Марковић, Драгана Миловановић и Александар Ђуровић.
Најпре смо уз ауторку ове изложбе Злату Типолд прошетали парком и упознали се
са споменицима и скулптурама. Затим смо у Конаку гледали музичко-сценски игроказ
„Што се боре мисли моје“. Уз стручно вођење кустоса обишли смо и сталну поставку
овог изложбеног простора. Једночинка нам је приближила живот и дело нашег даровитог
кнеза Михаила Обреновића и његове супруге Јулије. Сазнали смо да је оставио изузетан
траг у развоју српске културе.
Научили смо нешто ново, обновили оно што већ знамо и на несвакидашњи начин
се упознали са својом историјом и културом које се трудимо да сачувамо од заборава. На
крају смо, уз инструменталну пратњу, и запевали једну од заборављених песама „Што се
боре мисли моје“, коју је написао кнез Михаило.
Програм ове радионице има препоруку Министарства просвете, Сектора за
унапређење образовања и међународну просветну сарадњу.

Дрога је нула, живот је један

У петак, 18. новембра у нашој школи је одржано предавање ,,Дрога је нула, живот
је један“. Циљ ове акције је превенција наркоманије у београдским основним и средњим
школама.
Прдавање је одржано ученицима четвртог разреда, којима су стручњаци београдске
полиције на занимљив и поучан начин представили све опасности које изазива уживање
опојних дрога.
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Ово је највећа превентивна акција против наркоманије која је икада организована у
нашој земљи, а резултат је рада Министарства просвете и града Београда.
Јавни час

У уторак, 22.11.2016. године, у свечаној сали школе одржан је интегративни час за
ученике шестог, седмог и осмог разреда. Час су осмислиле Драгана Миловановић,
наставник српског језика, Љиљана Марковић, наставник историје, Драгана Жаревац,
наставник техничког и информатичког образовања, Вукица Јосимовић Вукосављевић,
наставник музичке културе и Љиљана Пуцаревић, наставник верске наставе, као пројекат
теме тима за Школско развојно планирање „Мотивација ученика за учење и напредовање
кроз пројекте и истраживачки рад“. Циљ часа био је обједињавање стечених знања из
више предмета, међусобно повезивање и презентација; корелација међу предметима.
Ученици су тематски приказали најзначајније српске династије, владаре и њихове успехе
и неуспехе; везу са црквом.
Посебно је наглашен културни успон кроз књижевност, архитектуру и музику.
Као што свако дрво има корен и човек има свој корен. Наши корени су јасни,
видели смо шта је колевка српске културне баштине. Многе генерације овде су крштaване,
венчаване и васкрсле. Ако не сачувамо прошлост, нећемо имати ни будућност. Ова
драгоцена здања ваше су наслеђе. Да ли ћемо га сачувати?
Песничка сусретања

Чланови литерарне секције су и ове године учествовали на Песаничким сусретима
у организацији Пријатељи деце Земуна. Две наше ученице су освoјиле награде у
категорији млађи узраст – друго место освојила је Дуња Аничић II-1 са песмом „Јеж“,
док је у категорији за старији узраст, такође друго место освојила Тара Ракочевић VIII-3,
са песмом „Нож“. Проглашење победника и додела диплома била је 22.11.2016. године у
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земунској Библиотеци ,,Свети Сава“. Наше ученице су прочитале своје песме и дружиле
се са својим вршњацима.
Учествовали смо у хуманитарној акцији
Ученици наше школе су у периоду од 23.10. до 23.11.2016. године, учествовали у
акцији прикупљања књига за библиотеку ОШ „Радош Тошић“ у селу Осојане, Косово и
Метохија.
Друга отворена врата школе
У четвртак, 24.11.2016. године, одржана су друга отворена врата школе за
родитеље ученика старијих разреда.
Посета Позоришту лутака „Пинокио“

Ученици четвртог разреда су у уторак, 29.11.2016. године, посетили Позориште
лутака „Пинокио“. Овом приликом су гледали луткарску представу „Речна сирена“.
Глумце су наградили громким аплаузом за дивно и незаборавно дружење. Представа је
заснована на старој немачкој легенди о Лорелај. Показује да када лаж, подлост и похлепа
заживе у личности или друштву, увек доносе муку, убијајући срећу и радост у животу, али
када љубав надјача постаје и остаје вечност.
Дан Музеја

У среду, 30. новембра 2016. године организовали смо Дан музеја у нашој школи.
Вредни ученици уз асистенцију својих родитеља, бака, дека и учитеља сакупили су
завидан број експоната. Заједничким ангажовањем успели смо да реализујемо ову
занимљиву и поучну манифестацију која нам помаже да се на најбољи начин присетимо
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своје прошлости. Захваљујемо се свим посетиоцима који су својим доласком увеличали
наш пут у прошлост.

3.4 Децембар
Предавање стоматолога
У петак 2.12.2016. године, стоматолози Дома здравља Земун одржали су предавање
о нези зуба и правилној хигијени уста ученицима првог, другог и трећег разреда.
Увек на правом месту! Били смо на премијери!

Ученици петог, шестог и осмог разреда су у среду, 7.12.2016. године, били на
премијери представе „Све је то рокенрол“ у позоришту „Пинокио“ . Ова представа је
другачија, едукативна, позитивна и ведра, зачињена најбољом музиком у Европи,
осамдесетих година, која се уживо изводи на сцени. Представа вешто комуницира са
тинејџерима, а одрасли се лако препуштају добро познатим звуцима и сви уживају у
спектаклу који гледају. Посета је реализована у пратњи наставница Љиљане Марковић,
Драгане Николин-Коларић и Драгане Миловановић.

Новогодишња радионица у боравку
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У среду, 7.12.2016. године и у четвртак, 8.12.2016. године, учитељице Ксенија
Кукрић и Радмила Марковић су организовале новогодишњу радионицу за родитеље.
Родитељи ђака првака су са својом децом правили украсне тегле док су се родитељи
ученика другог и трећег разреда опробали у техници папир-маше правећи Снешка Белића.
У дивној атмосфери настали су још дивнији радови. Свим родитељима смо
захвални на издвојеном времену и сарадњи. Наставићемо са оваквим дружењем.
Наставничко веће
У четвртак, 8.12.2016. године, одржана седница је Наставничког већа.
„Интегративна настава“
Дана, 8.12.2016. године, наставница веронауке Љиљана Пуцаревић и наставница
разредне наставе Драгана Жужић Силбашки одржале су предавање наставницима и
учитељима, под називом „Интегративна настава“.

Школско такмичење рецитатора

У петак, 9. децембра 2016. Године, одржано је школско такмичење рецитатора за
ученике млађих разреда. Ученике од првог до четвртог разреда слушала је трочлана
комисија чији су чланови биле: Биљана Петровић, учитељица, Благица Здравковић,
библиотекар и Драгана Ерић, учитељица. По њиховом мишљењу било је много одличних
рецитатора, а најбољи су следећи ученици:
1. Дуња Башкот II2 – „Облачак и маслачак“
2. Нађа Грего Ружир IV4 – „Плави зец“ и Јелена Симеуновић III2 – „Шашава песма“
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3. Никола Черне I1 – „Добар друг“ и Тара Трајковић II1 – „Материна маза“
Посете вртићима

Ученици четвртог разреда су у оквиру промоције наше школе, 12. децембра 2016.
године, посетили Дечји вртић ,,Златни бор“, а 16. децембра 2016. године, Дечји вртић
,,Искрица“. Пригодном приредбом пожелели су срећан и успешан предстојећи упис у први
разред другарима предшколцима. На сва питања родитеља будућих првака одговарали су
педагог школе, учитељице из наставе и учитељица из боравка.
Најраспеванија одељењска заједница

Четвртак, 15.12.2016. године, хладан и многима обичан, радни дан… Али је
ученицима IV-1 наше школе, тај дан свакако био посебан, свечан и нестрпљиво очекиван.
Наиме, у Дому ваздухопловства, у Земуну, одржавало се такмичење у певању, за титулу
најраспеванијег одељења. Учествовало је осам земунских школа, а наши четвртаци су
понели треће место.

Предавање о Српском рјечнику

У четвртак, 15.12.2016. године, у Музеју Вука и Доситеја одржано је стручно
предавање о Српском рјечнику, Вука Стефановића Караџића. Ученици наше школе, са
својим наставницама Љиљаном Марковић, Драганом Николин-Коларић и Драганом
Миловановић, били су почасни гости уважених предавача Филолошког факултета у
Београду, др Наташе Станковић-Шошо и др Бошка Сувајџића. Ученицима је посебно
искуство било необично дружење са професорима и ауторима њихових уџбеника из
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српског језика. После предавања је одржана и радионица „Азбукаоница“ у друштву
студената Филолошког факултета, који долазе на хоспитовање у нашу школу. Уживали
смо и доста новог научили, активно учествујући у дискусији и током радионице. Велика је
част била боравити у овој кући знања и учити ван школске клупе и учионице.
Трећа отворена врата школе
Отворена врата за родитеље ученика старијих разреда одржала су се у петак,
23.12.2016. године.

Чеп за хендикеп

У понедељак, 26. децембра 2016. године, лично смо уручили пуне џакове чепова
господину Зорану Мартинову, из Зрењанина. Наши ђаци свакодневно у школу доносе и
одлажу чепове, на тај начин помажући акцију „Чеп за хендикеп“. Тако од малих ногу
стичу свест о томе да сваки отпад може да се рециклира, чиме се чува природа, а може се
и помоћи људима. И овај пут смо показали своју хуманост својим делом.
Новогодишњи фестивал науке
У четвртак, 29.12.2016. године, ученици старијих разреда са својим наставницима
организовали су фестивал науке. На фестивалу смо могли да видимо да ли су новчанице
праве или нису, како се може направити макета вулкана са лавом, како реагују сода и
сирће и још многе друге занимљиве ствари. Ученици су своје знање применили и показали
свима онима који су посетили фестивал. Посебно се истичу млађи научници, ученици
другог разреда који су и ове године узели учешћа у овом фестивалу.
Дан еколошких јелки
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У четвртак, 29.12.2016. године, у нашој школи одржан је Дан еколошких јелки. Сви
ученици су заједно са својим учитељима окитили своје јелке различитим украсима које су
сами правили. Ова манифестација одржава се много година у нашој школи, а победници
ове године су ученици III-2 са учитељицом Драганом Ерић. Честитамо!

Новогодишња продајна изложба

У четвртак, 29.12.2016. године, са почетком у 17 часова, почела је традиционална
Новогодишња продајна изложба. Ученици првог, другог и трећег разреда су се током
месеца

децембра

вредно

припремали

и

правили

много

тога

занимљивог.

Тезге су биле препуне различитих производа веселих боја. Када се базар завршио оне су
остале празне, што значи да се труд и рад наших ђака исплатио.
Много се захваљујемо свима онима који су дошли и посетили нашу Новогодишњу
продајну изложбу.

3.5 Јануар
Продужетак распуста поводом новогодишњих и божићних празника
Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја празнични распуст
је због епидемије грипа продужен за још два дана, 9.1.2017. и 10.1.2017. године. Први
наставни дан после празника био је 11.1.2017. године. Ова два дана одрађена су 30.1.2017.
и 31.1.2017, па се тако прво полугодиште завршило 31.1.2017, а зимски распуст је почео
1.2.2017. године.
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Курс самоодбране

ОШ „Раде Кончар” је у сарадњи са Градском општином Земун, удружењем
„Самохране мајке” и појединцима организовала тромесечни бесплатан курс самоодбране
који се завршио 15.01.2017. године. Више од 40 полазника је усвојило нове вештине.
Члaн Већа Градске општине Земун, Драган Матијевић, полазницима је 16.01.2017.
године, уручио сертификате и захвалио се свима који су допринели овој сарадњи.
Директорка школе, Маја Костић, истакла је важност заједничког рада институција и
невладиног сектора којим Општина Земун наставља добру праксу умрежавања свих
чинилаца друштва, што је основ активизма заједнице.
У 2017. години ОШ „Раде Кончар” наставиће сарадњу са удружењима и
институцијама како би што већи број појединаца био укључен у организацију и
реализацију различитих програмских активности из области културе, спорта и заштите
животне средине.

Добро дошли у свет музике

У уторак, 17.01.2017. године, професорка музичке културе, Вукица Јосимовић
Вукосављевић, припремила је Новогодишњи концерт, тј. jавни час ученика наше школе,
који уједно похађају и музичку школу, који су показали свој таленат, умеће и виртуозитет
на различитим инструментима. Док су се низале лепе мелодије класичне музике, ученици
(публика) су у позадини могли путем презентације да прочитају основне информације о
сваком инструменту, као и о нашим и светским познатим извођачима на инструментима
које су чули и видели уживо.
Концерт је носио назив „Добро дошли у свет музике“, а сам циљ концерта је био да се
промовише и више приближи класична музика ученицима, на интересантнији начин и да
се боље упознају са звуком и изгледом разноврсних музичких инструмената.
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Школско такмичење из математике
Школско такмичење из математике за ученике од трећег до осмог разреда одржано
је у четвртак, 19.01.2017. године. На такмичењу је учествовао укупно 91 ученик, а 31 се
пласирао на општинско такмичење (трећи разред – 5, четврти разред – 6, пети разред – 6,
шести разред – 5, седми разред – 4 и осми разред – 5 ученика).
Ликовни конкурс „Здрава храна – лепи зуби“
У суботу, 21.1.2017. године, додељене су награде за ликовне радове, а поводом
конкурса „Здрава храна – лепи зуби“. Ученица наше школе, Дуња Башкот II-2, освојила је
прву награду. Ликовни конкурс је реализован у сарадњи Дома здравља и хуманитарне
организације „Caritas“. Награђеној ученици честитамо!
Друга класификација
У четвртак, 26.1.2017. године, одржана је седница Наставничког већа.
Прва награда на литерарном конкурсу „Пред ликом Светог Саве“

Ученик одељења VI-4, Томислав Бурсаћ, освојио је прво место на општинском
литерарном

такмичењу

на

тему

„Пред

ликом

Светог

Саве“.

Честитамо и њему и наставници Драгани Миловановић, руководиоцу литерарне секције!
Прослава Светог Саве у „Кончару“

У петак, 27.1.2017. године, у нашој школи прослављена је школска слава Свети
Сава. Већ традиционално, ово је најсвечанији дан у нашој школи. Учесници у приредби
почели су да се окупљају већ у 10 часова како би одржали генералну пробу, а наши драги
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гости, родитељи и пријатељи школе – међу којима су били и представници Општине
Земун, Милан Милисављевић, помоћник председника општине и Драган Матијевић, члан
већа Општине Земун, пристигли су око 12.30 часова. Наш парохијски свештеник, отац
Радмило, заједно са нашом поштованом кумом, госпођом Љиљаном Каназир и
вероучитељицом Љиљаном Пуцаревић, је у 12 часова, у присуству наставника, ученика и
гостију, освештао славско жито и секао славски колач.
Након химне, Свечану академију отворила је директорка школе Маја Костић,
пригодим говором. Приредба је многима измамила сузе. Све је било сјајно увежбано и
текло савршено тачно и достојанствено.
Поносни смо на наше ученике који су и овај пут показали да умеју да поштују
праве вредности и да не жале труд како би показали научено у најбољем светлу!

3.6 Фебруар
Почетак другог полугодишта
Друго полугодиште почело је у понедељак 13.2.2017. године. Млађи разреди су те
недеље ишли у преподневну, а старији разреди у поподневну смену.
Радионица о здравој исхрани

У уторак 22.2.2017. године, је у нашој школи одржана радионица о здравој исхрани
за ученике првог разреда под називом „Мали кувар“ у организацији Општине Земун.
Ученици су активно учествовали у дијалогу са глумцима у веселој и пријатној атмосфери.
Показали су завидан ниво знања о хигијени и здравој исхрани.
Певачи први у Земуну
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Дана 23.2.2017. године, одржано је општинско такмичење соло певача и малих
вокалних састава, под називом „Златна Сирена“, у свечаној сали музичке школе „Коста
Манојловић“ у Земуну. Ученике је спремала професорка музичке културе, Вукица
Јосимовић Вукосављевић. На такмичењу су нашу школу представили следећи ученици и
постигли изузетне резултате, чиме су се пласирали даље на градско такмичење.
СОЛИСТА: I место
1. Данијела Станић VI-3
ДУЕТ: I место
1. Данијела Станић VI-3
2. Анастасија Костић VI-1
ТЕРЦЕТ: I место
1. Катарина Ђокић VI-4
2. Софија Милосављевић VI-4
3. Жарко Арсенијевић VI-4
Презентација наше школе
Током јануара и фебруара ученици четвртог разреда, заједно са својим
учитeљицама, педагогом, психологом и учитељицом из боравка представљали су нашу
школу. Посетили су пет вртића („Пчелица“, „Браћа Абафи“, „Бисер“, „Флора“, „АБЦ
јуниор“), а у плану је да обиђу и остале вриће у близини наше школе. Пригодном
приредбом за мале предшколце и њихове родитеље показали су део онога што су научили
током четири године. Родитељи су имали прилику да се информишу о свим битним
питањима око уписа, рада у школи и организације рада продуженог боравка кроз разговор
са учитељицама, педагогом и психологом наше школе.
Прваци Земуна у малом фудбалу
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На финалној утакмици између основаца из батајничке ОШ „Светозар Голубовић –
Митраљета“ и ОШ „Раде Кончар“, одиграној 25. фебруара 2017. године, славили су
ученици НАШЕ ШКОЛЕ и тако постали прваци општине у малом фудбалу.
Урош Аћимовић, ученик наше школе

проглашен је најбољим фудбалером

општинског турнира.
Честитамо

нашим

фудбалерима

и

њиховим

наставницима

Владимиру

Вукосављевићу и Предрагу Радуљици!

3.7 Март
Крај одмора – почетак вежбања

У оквиру пројекта „Покренимо нашу децу“ дана, 3.3.2017. године, су сви ученици
млађих разреда са својим наставницима, уз музику, вежбали у дворишту. Било је весело и
радно. Вежбали су ученици, али и наставници!
Посета вртићу „Бубамарица“

У овиру акције промоције наше школе, ученици четвртог разреда, заједно са својим
учитељицама и психологом школе, посетили су Дечји вртић ,,Бубамарица". Својим
програмом су увеселили будуће ђаке прваке, а топао дочек током посете је веома
обрадовао наше ученике.
Седница Наставничког већа и стручно предавање психолога школе
У уторак, 7.3.2017. године, одржана је седница Наставничког већа. Том приликом
наставници и учитељи имали су и прилику да присуствују стручном предавању психолога
школе Ирене Јосиповић, под називом „Рад са ученицима са посебним потребама“.

41

Летопис ОШ „Раде Кончар“ 2016/17.

Едукативна позоришна представа

У четвртак, 9.3.2017. године, ученици V, VI и VII разреда били су у Позоришту
лутака ,,Пинокио“ и гледали представу „ Деца са станице Зо“. Представа има едукативан
карактер и рађена је по истинитом догађају према истоименом роману, у сарадњи са
Центром за превенцију наркоманије. Намењена је тинејџерима, али и одраслима и својом
формом дочарава последице и опасности једне од најопаснијих болести савременог
друштва. Ученици су помно пратили представу и видно ганути темом напустили
позориште! Ову посету су планирале и реализовале наставнице српског језика Јелена
Петаковић, Драгана Николин-Коларић и Драгана Миловановић са наставницом историје
Љиљаном Марковић.
Математичко школско такмичење „Мислиша“

У четвртак, 9.3.2017. године, одржано је такмичење младих математичара
,,Мислиша“. Ученици од другог до осмог разреда су се такмичили и показали своја знања
и умења у изради занимљивих проблемских задатака.
Уређење школског дворишта
У петак, 10.3.2017. године, школа је организовала кошење школског дворишта у
којем је посађено и разнобојно цвеће.
Четврта отворена врата школе
У среду, 15.3.2017. године, одржана су четврта отворена врата школе за родитеље
ученика старијих разреда.
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Дружење са будућим првацима

У четвртак, 23.3.2017. године, са почетком у 18 часова врата наше школе била су
отворена за све заинтересоване родитеље и будуће прваке. Наше будуће ученике испред
школе поздравиле су директор школе Маја Костић и педагог Маријана Маринковић.
Након тога родитељи и ученици су распоређени у четири радионице које су водиле
учитељице будућих првака. Учитељица Маја Пражић водила је плесну радионицу, Зорана
Петковић-Живановић ликовну, Ратка Безбрадица спортску, а учитељица Драгана Жужић
Силбашки драмску радионицу. Кроз ове четири радионице родитељи су могли да
погледају школу, ентеријер и опремљеност као и учионице за боравак, салу за физичко,
трпезарију за ручак у продуженом боравку и тиме се ближе упознају са простором где ће
њихово дете боравити наредних осам година. У дивном расположењу су се завршиле
радионице и са нестрпљењем очекујемо упис 55. генерације ђака првака.

Позориште сенки

Ученици првог разреда су припремили позориште сенки. Драматизовали су басне и
бајке и приказали поуку која се може закључити из њих. Припремили су басне: „Голуб и
пчела“, „Два јарца“, „Две козе“ и бајку „Три прасета“. У пријатној атмосфери су своје
лутке на штапићима показали својим вршњацима.
Радионица Црвеног крста
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У четвртак, 23.3.2017. године, ученици седмих разреда учествовали су у радионици
„Прва помоћ“ коју су у сарадњи са општинским огранком Црвеног крста организовале
медицинска сестра Стојана Ивановић и наставник верске наставе Љиљана Пуцаревић.
Радионицом су ученици оспособљени за препознавање потенцијалне опасности у
карактеристичним ситуацијама у којима би се могли наћи, упозорени да је пожељна
реакција без панике и научили неколико основних начина пружања неопходне помоћи док
не дође до стручног збрињавања повређене особе.
Посета Позоришту лутака ,,Пинокио“

Ученици V-1 разреда су у суботу, 25.3.2017. године, своје послеподне провели у
Позоришту лутака ,,Пинокио“, заједно са својим разредним старешином Драганом
Николин Коларић. У дивној атмосфери гледали су представу „Речна сирена“.
У опери
Ученици шестог, седмог и осмог разреда су у недељу, 26.3.2017. године, гледали
представу „Чаробна фрула“ (Моцартова опера за децу) у позоришту „Мадленијанум“ у
Земуну. Ова представа се увек радо гледа јер обрађује теме и догађаје из животног
периода у коме се наши ученици налазе. Посета је реализована у пратњи наставница
Љиљане Марковић и Драгане Миловановић.
Књижевни сусрет са песником Благојем Рогачем

Песник Благоје Рогач посетио је нашу школу у уторак 28.3.2017. године, и
представио ученицима млађе смене своју нову књигу „Моје царовање робовање“, која је
наставак његове популарне збирке песама „Препредени мачак Преле“. И ученици и
учитељи уживали су у дружењу са песником, а чланови библиотекарске секције дружили
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су се и разговарали са њим у нашој школској библиотеци. Књижевни сусрет је посебно
задовољство причинио учесницима дечје књижевне критике, јер се и ова нова књига
Благоја Рогача налази у избору за награду „Доситејево перо“. Догодовштине са мачком
Прелетом су, као и увек, одушевиле и насмејале све присутне.

Интегративна недеља ђака другака

Ученици другог разреда имали су своју интегративну недељу на тему животиње. У
њој су учествовале и наставница енглеског језика Биљана Рајковић и учитељица у
продуженом боравку Радмила Марковић. У дивној атмосфери ученици су се забавили и
научили нешто ново.
Сара Хубач прва у Земуну

У среду, 29.3.2017. године у Основној школи „Лазар Саватић“ у Земуну одржана је
Смотра рецитатора основних школа у Земуну у организацији Дечјег савеза Земуна.
Ученица VI-1 наше школе, Сара Хубач, освојила је прво место. Рецитаторску секцију води
наставница српског језика, Драгана Николин Коларић.

3.8 Април
Упис првака
Упис ученика у први разред за школску 2017/2018. годину, почео је 1.4.2017.
године.
Припремна настава за полагање завршног испита

45

Летопис ОШ „Раде Кончар“ 2016/17.

У априлу месецу почела је припремна настава за полагање завршног испита за
ученике осмог разреда.
Изложба слика „Носиоци светла“

У уторак, 4.4.2017. године, у холу наше школе свечано је отворена изложба слика
Милорада Пекића под називом „Носиоци светла“. Изложено је двадесет слика које
обрађују тему старих дечијих игара у амбијенту старог Земуна. Изложбу је пред бројним
посетиоцима отворила Драгана Миловановић, професор српског језика и књижевности.
Посетиоцима се, потом, обратила директорка школе Маја Костић. Након кратког музичког
програма наших ученика сликар се обратио публици речима да је на идеју да се позабави
овом темом дошао пре неколико година када је видео на Јеловцу како деца тапкају
сличице. То је евоцирало успомене на његово детињтво и на игре којима се он играо, те је
пожело да савременој деци предочи како се његова генерација играла.
Буран аплауз и снажне емоције публике изазвала је изјава сликара да све слике
поклања школи. Директорка се захвалила сликару у име колектива и ученика школе
рекавши да школа од оснивања није имала дако значајан и леп поклон! Слике ћемо чувати
и трудити се да своје ученике васпитавамо у духу светла којим слике зраче.
Трећа класификација
У четвртак, 6.4.2017. године, одржана је седница Наставничког већа.
Пробни завршни испит
У петак, 7.4.2017. и суботу, 8.4.2017. године, у нашој школи одржан је пробни
завршни испит, тако што се првог дана полагао тест из математике, а другог дана тест из
српског језика и комбиновани тест.
Чеп за хендикеп
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Наши ђаци и даље свакодневно доносе чепове. У петак 7.4.2017. године, су из
удружења „Чеп за хендикеп“ из наше школе однели 35 kg чепова. Идемо даље!
Презентација културе Јапана

У петак, 7.4.2017. године, имали смо гошћу из Јапана. Два часа у одељењу IV-2 је
одржала млада Мегуми Хано, студенткиња Учитељског факултета у Јапану. Децу је путем
презентације и квиза упознала са културом и традицијом Јапана, а затим их је учила како
се користе штапићи за јело. Научили су и да направе оригами срце. Са Мегуми смо се
споразумевали мешавином енглеског, српског, мимиком, рукама и ногама – како је ко
умео. Наша срца је освојила својом једноставношћу и ентузијазмом.

Најлепше осликано ускршње јаје

У уторак, 11.4.2017. у сали Општине Земун уручене су награде младим
уметницима. Ученица наше школе, Дуња Башкот је овом приликом награђена. Честитамо!
Креативна радионица посвећена Пролећном карневалу
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У среду, 19. априла 2017. године, ученици IV-1 су имали занимљив дан у школи.
Пошто са нестрпљењем очекују прославу Пролећног карневала, са великом радошћу су у
оквиру радионице, са својом уцитељицом Мајом Димитријевски Пражић и својим
родитељима, осмислили костиме за ту прилику. Овогодишњи карневал протећиће под
називом „Пут око света“, где ће свако одељење, кроз песму и игру представити једну
земљу. Одељење IV-1 ће представити Македонију, па су и костими заправо имитација
македонске ношње, овог пута прављене од креп папира.
Дан планете Земље

Ученици I-1 одељења су са својом учитељицом Биљаном Томић, организовали
радионицу, обележили Дан планете Земље и послали поруку како да чувамо планету да би
нам дуже трајала.
Такмичење „Читалачка значка“

У петак, 21.4.2017. године, у нашој школској библиотеци одржано је општинско
такмичење „Читалачка значка“. На овом такмичењу, које се већ традиционално одржава
сваког априла, учествовало је 34 ученика од првог до седмог разреда. Сви ови ученици су
током школске године прочитали предвиђену литературу, урадили анализе и илустровали
своје читалачке дневнике. Били су и сјајни говорници пред комисијом, тако да очекујемо
проглашење победника и бројне награде.
Излет за ученике петог разреда
Ученици петог разреда били су на једнодневном излету 25.4.2017. године, на
релацији Топола (Опленац) – Аранђеловац (Буковичка бања).
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Песничко вече

У суботу 27.4.2017. године, у ОШ „Милан Ракић“ ученице II-2 Дуња Башкот и
Андреа Ђоковић учествовале су на међушколском дружењу деце на песничком сусрету.
Рецитовале су песме Милована Данојлића „Где је Цица?“ и „Љубавна песма“.

Посета Дому за стара лица

Ученици првог разреда су у петак, 28.4.2017. године, са својим учитељима
Биљаном Томић и Ненадом Јокићем посетили Дом за стара лица и заједно са бакама и
декама учествовали у радионици. Заједничким снагама правили су змајеве и украшавали
их. Дружење је протекло у пријатној атмосфери на велико задовљство свих.

3.9 Maj
Мини концерт
У четвртак, 4.5.2017. године, ученици одељења IV-2 Вања Пекић и Марко Цветић
су својим другарима приредили мини концерт. Учионицом су дуго, дуго одзвањали
аплаузи. Стижу нам нови уметници!
Пролећни карневал

Да ли сте се икада запитали како изгледа пут око света?
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У препуном дворишту школе ученици млађих разреда су, у четвртак 4.3.2017.
године, одржали Пролећни карневал са темом „Пут око света“. Карневал је отворила
директорка школе Маја Костић, а свако одељење представљало је једну државу. Вредни
ђаци са својим учитељима припремали су занимљиве тачке како би што лепше дочарали
земљу коју представљају. Путовали смо у Француску, преко Кубе, до Русије и Кине,
Румуније, Италије и свих осталих земаља. Упознали смо традиционалне плесове, видели
народне ношње и уживали у свему ономе што су ученици спремили. Са нестрпљењем
очекујемо следећи Пролећни карневал.
Излет за ученике трећег разреда
Једнодневни излет за ученике трећег разреда организован је 9.5.2017. године, на
релацији Нови Сад – Петроварадинска тврђава – Фрушка гора.

Настава у природи за ученике другог разреда
Настава у природи за ученике другог разреда реализована је у периоду од 3. до
10.5.2017. године, на планини Гоч.
Уређење школског дворишта
У среду, 10.5.2017. школа је организовала друго кошење школског дворишта.
Излет за ученике шестог разреда
Ученици шестог разреда су били на једнодневном излету у петак, 12.5.2017.
године, на релацији манастири Манасија и Раваница – Ресавска пећина – Свилајнац
(Природњачки музеј) – Лисина водопад.
Родитељски састанак за родитеље ученика осмог разреда
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У петак, 12.5.2017. у 18 часова, у свечаној сали, одржан је заједнички родитељски
састанак за родитеље ученика осмог разреда на тему „Завршни испит и проблематика
уписа у средње школе“. Састанку су присуствовали: директор, педагог, психолог и
разредне старешине одељења осмог разреда.
Пета отворена врата школе
У петак, 12.5.2017. у 19 часова, одржана су пета отворена врата школе за родитеље
ученика старијих разреда.
Додела награда „Читалачка значка“

На општинском такмичењу „Читалачка значка“ награђено је 30 ученика наше
школе, а три ученице освојиле су највећа признања. Нађа Грего-Ружир, ученица IV-4, и
Данијела Станић, ученица VI-3, добиле су титулу Велики поштовани писар, док је
Теодора Нешић, ученица VII-1, постала Велики поштовани говорник.
Титулу Поштовани писар добили су ученици: Андреа Мрвић I-2, Михајло
Ђурђевић I-4, Маја Ухрик II-1, Елена Дебић II-3, Катарина Каназир III-3, Маријана Мрвић
IV-2, Драгана Шурок IV-3, Софија Даниловић V-1 и Теодора Нешић VII-1. За Поштоване
говорнике проглашени су следећи ученици: Стефан Савић II-1, Нађа Бурсаћ II-1, Дуња
Аничић II-1, Уна Чугаљ II-1, Маја Ухрик II-1, Тара Трајковић II-1, Андреа Ђоковић II-2,
Милица Јововић II-3, Милош Тошев II-4, Сања Јовић II-4, Катарина Каназир III-3, Милица
Ђорђевић III-3, Анђела Косановић III-3, Лука Старчевић III-3, Лука Бецић III-1, Маријана
Мрвић IV-2, Уна Ерор IV-2, Драгана Шурок IV-3, Нађа Грего-Ружир IV-4, Марија
Поповић V-4, Марко Тошев V-2, Јелисавета Мартиновић V-1, Данијела Станић VI-3,
Анђелина Николић VI-3 и Милица Ракас VI-1.
Награђени ученици су са Благицом Здравковић, библиотекарком, и Соњом Микић,
учитељицом, у понедељак 15.5.2017. године, ишли на доделу награда коју је огранизовало
удружење „Пријатељи деце Земуна“ и градска библиотека „Свети Сава“. Било је то дивно
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дружење са књижевницом Славком Петковић Грујичић, али и са вршњацима из других
земунских школа. Похваљујемо за изузетан труд све награђене ученике, а нарочито Нађу
Грего-Ружир, Данијелу Станић и Теодору Нешић, носиоце највећих признања за
говорништво и писање читалачких дневника на овом такмичењу, као и Мају Ухрик,
Катарину Каназир, Маријану Мрвић и Драгану Шурок, које су, такође, освојиле и титулу
Поштованог говорника и титулу Поштованог писара, и одељење II-1 са највише освојених
диплома.
Други број часописа „Кончарац“
У понедељак, 15.5.2017. године, објављен је други број нашег часописа
„Кончарац“, на који смо веома поносни. Часопис је замишљен као годишњак који даје
преглед свих значајних активности ученика и наставника током године. У њему су
сабрани најбољи литерарни и ликовни радови и забележени успеси наших ђака. Часопис
осмишљавају и уређују првенствено ученици, уз велики труд наставнице српског језика
Јелене Петаковић, која води новинарску секцију. „Кончарац“ је ђацима „новинарима“
прилика да стекну прва новинарска искуства, док је талентованим ученицима пружио
могућност да објаве своје прве ликовне или литерарне радове.
Такмичење „Шта знам о Црвеном крсту?“
Ученици четвртог разреда су и ове године учествовали на такмичењу „Шта знам о
Црвеном крсту“. Нашу школу су представљали: Јована Машкарин IV-1, Вук Николић IV2, Јелена Маричић IV-3 и Стефан Безбрадица IV-4.
Настава у природи за ученике првог разреда
Ученици одељења I-1 и I-2 су у периоду од 16. до 23.5.2017. године, били на
настави у природи на планини Дивчибаре.
Турнир у малом фудбалу
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У суботу, 20.5.2017. године, одржан је турнир наставника против ученика. На
школском терену одржано је традиционално надметање у малом фудбалу наставника
против ученика осмих разреда. Овом приликом су се веома забавили како учесници
турнира, тако и публика коју су чинили колектив наше школе, ученици и родитељи.

Прослава Дана школе

У понедељак 22.5.2017. године, наша школа прославила је свој 55. рођендан.
У сали школе одржана је пригодна приредба за све драге госте који су дошли да са нама
прославе овај битан датум. Пре почетка приредбе директорка школе Маја Костић
пожелела је добродошлицу свим гостима. Такође, уручене су захвалнице родитељима и
сликару Милораду Пекићу који су својим донацијама помогли школу, те им се и овога
пута веома захваљујемо. Тема ове приредбе била је „Пут око света“ па су наши гости
могли да уживају у играма и песмама из различитих земаља света.
Излет за ученике четвртог разреда
Једнодневни излет за ученике четвртог разреда организован је 23.5.2017. године, на
релацији Суботица – Палићко језеро.
Последњи наставни дан за ученике осмог разреда
Уторак, 30.5.2017. године, био је последњи наставни дан за ученике осмог разреда.
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3.10 Јуни
Припремна настава за полагање завршног испита
У периоду од 31.5.2017. до 7.6.2017. године, одржана је припремна настава за
полагање завршног испита за ученике осмог разреда.
Такмичење првака у изражајном читању
Школско такмичење првака у изражајном читању одржано је у четвртак 1.6.2017.
године. Ученике је слушала и оцењивала трочлана комисија у чијем саставу су биле: Соња
Микић, професор разредне наставе, Маја Пражић, професор разредне наставе, и Благица
Здравковић, школски библиотекар. По мишљењу комисије најбољи су следећи ученици:
1. место – Матеја Крстић, ученик I-3
2. место – Ања Линта, ученица I-4 и Алекса Симић, ученик I-1
3. место – Петар Ачевић, ученик I-2
Седница Наставничког већа
У четвртак, 1.6.2017. године, одржана је седница Наставничког већа.

Излет за ученике првог разреда
Први разред је био на једнодневном излету у уторак 6.6.2017. године, на релацији
Пећинци (Музеј хлеба) – Обедска бара – манастир Фенек – Салаш „Стремен“ – Бојчинска
шума.
Четврта класификација за осми разред
У четвртак, 8.6.2017. године, одржана је седница Наставничког већа.
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Последњи наставни дан
Уторак, 13.6.2017. године, био је последњи наставни дан у овој школској години.
Часови су, због припрема за израду завршног теста, били скраћени на 35 минута. Часови у
поподневној смени почели су у 13 часова и завршили се у 15:05 часова.
Завршни испит
У периоду од 14.6.2017. до 16.6.2017. године, одржан је завршни испит ученика
осмог разреда, тако што се првог дана полагао тест из српског језика, другог дана тест из
математике и трећег дана комбиновани тест знања. Веома смо задовољни резултатима које
су постигли наши ученици

Цветна алеја Земуна

Градска општина Земун је и ове године организовала традиционалну акцију
„Цветна алеја Земуна”.
Завршна свечаност и проглашење победника одржано је у фоајеу општине Земун уз
присуство учесника и бројних гостију. Том приликом председник Скупштине ГО Земун
Ненад Врањевац рекао је да Градска општина Земун, по 17. пут организује ову
традиционалну манифестацију са циљем да се мотивишу сви грађани Земуна како би
Земун и Београд били зеленији, чистији и лепши. Ове године пријављена су 53 такмичара
у 5 категорија, а додељено је и 7 плакета ван такмичарског програма.
У категорији најлепше школско двориште општине Земун наша школа освојила
је II место. Нашим трудом и залагањем наставили смо да нижемо успехе. Трудићемо се
да двориште наше школе остане тако лепо као и до сада и да у њему ужива још много
генерација.
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Уређење школског дворишта
У уторак, 20.6.2017. године, школа је организовала треће кошење школског
дворишта.
Матурско вече

У уторак, 20.6.2017. године, у холу и трпезарији наше школе, одржано је Матурско
вече за ученике осмог разреда. Том приликом су најуспешнијма додељене Вукове
дипломе. Било је весело, емотивно и што је веома важно одлично организовано, тако да су
у њему уживали и ученици и наставници са директором и психологом школе.
Четврта класификација
У среду, 21.6.2017. године, одржана је седница Наставничког већа.
Стручно предавање педагога
На седници Наставничког већа у среду, 21.6.2017. године, одржано је стручно
предавање педагога под називом „Оцењивање – како да нам свима буде мање стресно“.

Разредни испит
У периоду од 26.6.2017. до 28.6.2017. године, организовани су разредни испити.
Седница Наставничког већа
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У среду, 28.6.2017. године, одржана је седница Наставничког већа.
Родитељски састанци и подела књижица и сведочанстава
У среду, 28.6.2017. одржани су родитељски састанци и подељене књижице и
сведочанства ученицима од првог до осмог разреда по следећем распореду:
-

млађи разреди од 17 часова

-

старији разреди од 18 часова.

Седница Наставничког већа
У петак, 30.6.2017. године, одржана је седница Наставничког већа.

3.11 Јули
Упис ученика у средње школе
Први уписни круг за упис ученика у средње школе реализован је 4. и 5. јула 2017.
године, а други 7. јула 2017. године.
Уређење школе током летњег распуста
Током летњег распуста и ове године вредно се радило на уређењу школе. Учионице
будућих првака, укључујући и учионицу продуженог боравка за први резред, су
реновиране. Зидови су окречени и употпуњени кулиром. Клупе и столице су дотеране.
Монтиране су беле табле у учионицама у којима нису биле, на целом првом спрату школе.
Школа је добила новчана средства од Општине Земун за реновирање тоалета, које ће бити
реализовано у септембру 2017. године.
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3.12 Август
Разредни и поправни испити
У периоду од 14.8.2017. до 18.8.2017. године, одржан је поправни испит, а у
периоду 21.8.2017. до 25.8.2017. године разредни испит.
Од 21-23. августа једна ученица осмог разреда која је положила поправни испит
полагала је завршни испит, са успехом положила и уписала се у средњу школу.
Седница Наставничког већа
У понедељак, 21.8.2017. године, одржана је седница Наставничког већа.
Семинар „Мултимедија у учионици“
У нашој школи је у периоду од 24.8. до 26.8.2017. године, одржан семинар за
учитеље и наставнике под називом „Мултимедија у учионици“. Проширивали смо знања
из области коришћења интерактивне табле, креирања и дељења мултимедијалних
презентација, употребе електронског дневника, портфолија за наставнике, креирања и
употребе квизова за ученике итд.
Уређење школског дворишта
У понедељак, 28.8.2017. године, школа је организовала четврто кошење школског
дворишта.
Седница Наставничког већа
У четвртак, 31.8.2017. године, одржана је седница Наставничког већа.
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3.13 Вуковци и ученик генерације

Миа Ћуковић VIII-1 (ученица генерације)
Јелена Савић VIII-1
Андреа Битићи VIII-1
Ива Стаменковић VIII-1
Ирина Шошо VIII-1
Милица Грујин VIII-2
Дуња Инђић VIII-2
Николина Николић VIII-2
Бајић Ирина VIII-3
Катарина Биоградлија VIII-3
Душан Бјелогрлић VIII-3
Лука Михајловић VIII-3
Јована Рачић VIII-3
Теодора Терзић VIII-3
Леа Бецић VIII-4
Сања Драгаш VIII-4
Тамара Дрча VIII-4
Лазар Стефановић VIII-4
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