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1. Школски календар 



 

 



2. Списак запослених у току шк. 2017/2018. 

Б ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

1.  Ирена Јосиповић 

2.  Маријана Маринковић 

3.  Здравковић Благица 

4.  Доротеа Радовановић  

5.  Јелена Живановић  

6.  Слађана Дошен  

7.  Дарко Бајић  

8.  Добривоје Лукић  

9.  Љиљана Величковић  

10.  Мануела Цветковић  

11.  Неџиба Исмаиловић  

12.  Зорица Тодосић  

13.  Николић Радица 

14.  Добрила Вујновић  

15.  Торбица Стана  

16.  Нада Ђурић  

17.  Јелена Будимировић  

18.  Јакшић Оливера 

19.  Наташа Полић  

20.  Јелена Петаковић 

21.  Драгана Миловановић 

22.  Драгана Николин-Коларић 

23.  Тања Веселинов 

24.  Радојка Пилић 

25.  Биљана Рајковић 

26.  Наташа Маринковић 

27.  Радојка Перић 

28.  Бојана Ражнатовић 

29.  Вукица Вукосављевић 

30.  Љиљана Марковић 



31.  Владимир Милоичић 

32.  Владимир Јовичић 

33.  Ана Бабић Сретеновић 

34.  Сибела Минић 

35.  Зора Ковачевић 

36.  Зорица Јелић 

37.  Ана Рили 

38.  Марија Тошић 

39.  Наташа Јовановић 

40.  Марина Илић  

41.  Марина Такач Живановић 

42.  Катица Михајловић 

43.  Драгана Николић 

44.  Драгана Жаревац 

45.  Вера Вучићевић 

46.  Даница Величковић 

47.  Владимир Вукосављевић 

48.  Марко Дакић 

49.  Радмила Марковић 

50.  Мара Бабовић 

51.  Дина Војновић 

52.  Пражић Маја  

53.  Петковић Зорана  

54.  Безбрадица Ратка 

55.  Драгана Жужић Силбашки 

56.  Биљана Томић 

57.  Ненад Јокић 

58.  Зоран Чоко 

59.  Александра Гостовић Јовичић 

60.  Ксенија Кукрић  

61.  Соња Микић  

62.  Дејана Николић 

63.  Драгица Симић 



64.  Лидија Којић 

65.  Биљана Петровић 

66.  Драгана Ерић 

67.  Катица Марић 

68.  Љиљана Пуцаревић 

69.  Бруно Стефановић 

70.  Ерна Јуковић-Хајровић 

71.  Сенад Хајровић 

72.  Лутвија Антић  

73.  Северџан Алијевић- Педагошки Асистент 

74.  Снежана Симић- Неплаћено 

75.  Александар Милановић- Неплаћено 

76.  Бранка Поповић 

 

 

3. Резултати са такмичења 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 2018. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Име и презиме ученика одељење предмет категорија Место Наставник 

Данијела Станић VII-3 музичка 

култура 

Солиста I место Вукица Јосимовић 

Вукосављевић 

Данијела Станић VII-3 музичка 

култура 

Дует I место Вукица Јосимовић 

Вукосављевић 

Анастасија Костић VII-3 музичка 

култура 

Дует Вукица Јосимовић 

Вукосављевић 

 

Милосављевић Софија 

VII-3 музичка 

култура 

Дует I место Вукица Јосимовић 

Вукосављевић 

Арсенијевић Жарко VII-4 музичка 

култура 

Дует Вукица Јосимовић 

Вукосављевић 

 ЧИТАЛАЧКА 

ЗНАЧКА 
 

Име и презиме ученика одељење предмет категорија Место Наставник 

  Секција   1.место Благица Здравковић 

  Секција   1.место Благица Здравковић 



  Секција   1.место Благица Здравковић 

      

      

      

ФИЗИКА 

Име и презиме ученика одељење предмет категорија Место Наставник 

Михајло Јанчевић VI-1 општинск

о 
 1.место Сибела Јурић 

Марко Тошев VI-2 општинск

о 
 3.место Сибела Јурић 

Урош Џамбас VI-4 општинск

о 
 3.место Зора Ковачевић 

Павле Линта VII-3 општинск

о 
 Похвала Сибела Јурић 

      ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  Кошарка 

девојчиц

е  

 1.место 

  

  

  

  

  

  

  

  

Владимир 

Вукосављевић 
Смиљана Радојевић VIII-3 

Ивана Караклајић VIII-3 

Анђела Улемек VII-1 

Ивана Видовић VII-4 

Софија Видосављевић VII-4 

Анђелина Мехметај  VII-3 

Анђела Ћопић VII-3 

Анастасија Перуничић VII-4 

Сања Милошковић VII-4 

Сара Ћосић VII-4     

Нађа Милиновић VII-2     

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 Одбојка 

девојчиц

е 

 2.место 

 

Владимир 

Вукосављевић 

Мила Василија Димитријевић  VIII-1  

Дуња Бјелајац VIII-1  

Милица Гојковић VIII-1  

Десанка Драгићевић VIII-3  

Ивана Караклајић VIII-3  

Јована Кукић VIII-3  



Николета Радовић VII-1  

Анђела Улемек  VII-1      

Ивана Видовић VII-4     

Анастасија Перуничић VII-4 

Иванковић Урош VIII-1 скок у 

даљ 

атлетика 

 2.место Даница Величковић 

Николета Радовић  VII-1 скок у 

даљ 

атлетика 

 2.место Даница Величковић 

Ивана Видовић  VII-4 300м 

атлетика 
 3.место Даница Величковић 

Маја Балешевић      VI-2 100м 

атлетика 
 3.место Даница Величковић 

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК 

Име и презиме ученика Одељење предмет категорија Место Наставник 

      

Папан Анђа VIII-2 општинск

о 
 2.место Поповић Бранка 

Поповић Ђорђе VIII-2 општинск

о 
 3.место Поповић Бранка 

Јанић Андријана VIII-2 општинск

о 
 3.место Поповић Бранка 

Папан Анђа VIII-2 градско  3.место Поповић Бранка 

Поповић Ђорђе VIII-2 градско  3.место Поповић Бранка 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Анђела Димитријевић VI-3 општинско  1. место Вера Вучићевић 

Нађа Грегор-Ружир V-4 општинско  1. место Вера Вучићевић 

Анђелина Мехметај VII-3 општинско  2.место Вера Вучићевић 

Теодора Даутовић V-3 општинско  2.место Вера Вучићевић 

ФИНАЛИСТИ ТАКМИЧЕЊА 

ЈУНИОР ПРОГРАМЕР 
 

Теодора Жигурски VII-4 општинско Вера 

Вучићевић 
 Вера Вучићевић 



Анђелина Николић VII-4 општинскo   Вера Вучићевић 

Данијела Станић VII-3 општинско    Вера Вучићевић 

Сања Милошковић VII-4 општинско   Вера Вучићевић 

 

ШАХ 

Стефан Вучковић V3 општинско појединачно 3. место Наташа Маринковић 

 

БИОЛОГИЈА 

Милица Гојковић VIII-1 општинско  2.место Марина Такач-

Живановић 

Анђа Папан VIII-2 општинско  2.место Марина Такач-

Живановић 

Аница Краснић VIII-2 општинско  3.место Марина Такач-

Живановић 

Сања Милошковић VII-4 општинско  3.место Марина Такач-

Живановић 

Михајло Јанчевић VI-1 општинско  2.место  Марина Такач- 

Живановић 

Марко Тошев VI-2 општинско  2.место Марина Такач- 

Живановић 

Марија Поповић VI-4 општинско  3.место Марина Такач-

Живановић 

Михајло Костић VI-1 општинско  3.место Марина Такач-

Живановић 

Илић Тамара V-2 општинско  3.место Наташа Јовановић 

ИСТОРИЈА 

Михајло Костић VI-1 општинско  2.место Љиљана Марковић 

Анастасија Китановић VIII-1 општинско  1.место Љиљана Марковић 

      

MАТЕМАТИКА 

Стефан Савић III-1 општинско  3.место Соња Микић 

Милош Тошев III-4 општинско  3.место Лидија Којић 

Маша Милић IV-2 општинско  1.место Драгана Ерић 

Стефан Цвијић IV-2 општинско  2.место Драгана Ерић 



Милош Рађеновић IV-3 општинско  2.место Катица Марић 

Стефан Вучковић V-3 општинско  1.место Ана Рили 

Михаило Јанчевић VI-1 општинско  1.место Зорица Јелић 

Марко Тошев VI-2 општинско  1.место Зорица Јелић 

Урош Џамбас VI-4 општинско  2.место Марија Тошић 

Михајло Костић VI-1 општинско  3.место Зорица Јелић 

Марија Поповић VI-4 општинско  3.место Марија Тошић 

Милица Гојковић VIII-1 општинско  3.место Ана Рили 

ГЕОГРАФИЈА 

Митар Папан VII-1 општинско  1. место Владимир Јовичић 

Милена Кантар VII-1 општинско  1.место Владимир Јовичић 

Никола Вујић VII-3 општинско  1.место Владимир Јовичић 

Вук Лукић VII-3 општинско  2.место Владимир Јовичић 

Милица Гојковић VIII-1 општинско  1. место Ана Бабић-

Сретеновић 

Ђорђе Поповић VIII-2 општинско  1. место Ана Бабић-

Сретеновић 

Анђа Папан VIII-2 општинско  2.место Ана Бабић-

Сретеновић 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Драгана Шурок V-3 општинско  3.место Драгана Николин 

Коларић 

Ана Раос VI-3 општинско 2.место Драгана 

Миловановић 

Ана Пајић VI-3 општинско 2.место Драгана 

Миловановић 

Љубица Момировић VI-4 општинско  2.место Наташа Полић 

Михајло Јанчевић VI-1 општинско 3.место Драгана Николин 

Коларић 

Михајло Костић VI-1 општинско 3.место Драгана Николин 

Коларић 

Марко Тошев VI-2 општинско 3.место Наташа Полић 

Димитрије Петровић VII-3 општинско 3.место Јелена Петаковић 

Анђелина Николић VII-3 општинско 3.место Јелена Петаковић 

Калина Костецки VII-3 општинско  3.место Јелена Петаковић 

Срна Топаловић VIII-2 општинско  2.место Драгана Николин 



Коларић  

Милица Гојковић VIII-1 општинско  2.место Наташа Полић 

Смиљана Радојевић VIII-3 општинско  3.место Наташа Полић 

      

ГРАДСКА ТАКМИЧЕЊА 2018. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Данијела Станић VII-3 музичка к. солист

а 

I место Вукица Јосимовић 

Данијела Станић VII-3 музичка к. дует I место Вукица Јосимовић 

Анастасија Костић VII-3 музичка к. дует I  место Вукица Јосимовић 

Милосављевић Софија VII-3 музичка к. дует I место Вукица Јосимовић 

Арсенијевић Жарко VII-4 музичка к. дует I место Вукица Јосимовић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Папан Анђа VIII-2 градско 

 

3.место Поповић Бранка 

Поповић Ђорђе VIII-2 градско 

 

3.место Поповић Бранка 

БИОЛОГИЈА 

Милица Гојковић VIII-1 градско 

 

2.место 

Марина Такач-

Живановић 

Анђа Папан VIII-2 

градско 

 

2.место 

Марина Такач-

Живановић 

Михајло Јанчевић VI-1 

градско 

 

2.место 

Марина Такач-

Живановић 

ФИЗИКА 

Михајло Јанчевић VI-1 градско 

 

3.место Сибела Јурић 

Марко Тошев VI-2 градско 

 

похвала Зора Ковачевић 

Урош Џамбас VI-4 градско  

 

3.место Сибела Јурић 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Ана Раос VI-3 градско 

 

3.место Драгана Миловановић 

Димитрије Петровић VII-3 

 

градско 

 

1.место Јелена Петаковић 



пласман на 

републичко 

 

Смиљана Радојевић VIII-3 градско 

 

3.место Наташа Полић 

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА 
Андреј Стефановић                                I4 1Титула 

Велики 

поштовани 

говорник                           

  Благица Здравковић 

 
 

Маријана Мрвић                                               V2 2Титула 

Велики 

поштовани 

говорник                         

  Благица Здравковић 

Сара Ухрик                                                          VI4 4велики 

поштовани 

писар                                             

  Благица Здравковић 

ГЕОГРАФИЈА 

Митар Папан 7/1 Градско и 

пласман на 

републичко 

 1.место Владимир Јовичић 

Милена Кантар 7/1 Градско и 

пласман на 

републичко 

 3.место Владимир Јовичић 

МАТЕМАТИКА 

Урош Џамбас 6/4 градско 

 

2.место Марија Тошић 

Михајло Јанчевић 6/1 градско 

 

похвала Зорица Јелић 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

      

Анђела Димитријевић VI-3 градско 

 

1. место Вера Вучићевић 

Нађа Грегор-Ружир V-4 градско 

 

1. место Вера Вучићевић 

Анђелина Мехметај VII-3 градско 

 

2.место Вера Вучићевић 



Теодора Даутовић V-3 градско 

 

2.место Вера Вучићевић 

Анђела Димитријевић VI-3 градско 

 

1. место Вера Вучићевић 

Нађа Грегор-Ружир V-4 градско 

 

1. место Вера Вучићевић 
 

  

 
ЈУНИОР ПРОГРАМЕР   

Сања Милошковић VII-4 

 

Вера Вучићевић   

Теодора Жигурски VII-4 

 

Вера Вучићевић   

Анђелина Николић VII-3 

 

Вера Вучићевић   

Данијела Станић VII-3   Вера Вучићевић   

 

Одлични резултати на овогодишњим такмичењима 

 

Општинска такмичења 

Музичка култура: три прва места 

Физичко васпитање: једно прво, три друга и два трећа места. 

Читалачка значка: тридесетишест награда 

Физика: једно прво и два трећа места 

Енглески језик: једно друго и четири трећа места 

Информатика и рачунарство: два прва и два друга места 

Биологија: четири других и пет трећих места. 

Историја: једно прво и једно друго место. 

Математика: четири прва, три друга и пет трећих места. 

Географија: пет првих и два друга места. 

Српски језик: пет других и осам трећих места. 

Шах: једно треће место. 

УКУПНО: 104 награде 

 

 

 

 

 

 



 

Градска такмичења 

Музичка култура: пет првих места, 

Биологија: три других места, 

Физика: два трећа места, 

Српски језик: једно прво и два трећа места, 

Географија:  једно прво место и једно треће, 

Математика: једно друго место, 

Информатика и рачунарство: два прва и два друга места, 

Енглески језик: три друга и два трећа места. 

УКУПНО: девет првих, шест других и седам трећих места. А укупно је 22 награде 

 

 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! 



 

4. Школске активности током године 

4.1 Септембар 

Добродошлица првацима 

 

 

 

У петак 1.9.2017. године наша школа примила је своју 56. генерацију ђака првака. 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: Маја Пажић, Зорана Петковић Живановић, Ратка 

Безбрадица и Драгана Жужић Силбашки,  повели су мале радозналце у њихове учионице, 

које су посебно уређене за њихов долазак. 

 

 

 

http://osradekoncar.edu.rs/wp-content/gallery/prijem-prvaka/20170901_092652.jpg
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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, упознали се са учитељицом у 

боравку Радмилом Марковић и вероучитељком 

Љиљаном Пуцаревић. 

 

Свим ученицима  наше школе и њиховим 

родитељима, а посебно ђацима првацима желимо 

  много успеха током ове школске године.Свим 

ученицима наше школе и њиховим родитељима, а 

посебно ђацима првацима желимо много успеха током 

ове школске године. 

 

 

 

 

 

 

Посета Галерији САНУ 

У сарадњи са историјском секцијом чланови литерарне секције старијих разреда  

посетили су Галерију САНУ 5. септембра 2017. године и обишли изложбу 

Српскоуметничко наслеђе на Косову и Метохији. Идентитет, значај, угроженост. 

Посета  је организована по препоруруци Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и улаз је бесплатан. Посебно истичем залагање и знање које су 

ученици  у галерији показали током стручног вођења у пратњи својих наставница Љиљане 

Марковић, Драгане Жаревац и Драгане Миловановић. 

 

Посета Геронтолошком центру 

Ученици 4/1 су у суботу 9.09.2017.  били гости геронтолошког центра "Бежанијска 

коса" поводом манифестације под називом "Сениори у организованој радионици 
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удружења креатривности". Програм је промовисао развој међугенерацијске солидарности, 

сарадње и дијалога као циљ бриге о старим лицима. Том приликом је изведен културно-

уметнички програм, ученици су погледали традиционалне ручне радове усклађене са 

модерним трендовима преточене у уникатне производе. Време проведено су искористили 

и за мало забаве на себи својствен начин. 

 

Седница Наставничког већа 

 

У уторак, 12.9.2017. године у 12 часова, одржана је седница Наставничког већа. 

 

Седница Савета родитеља 

 

У уторак 12.9.2017.године, у 18 часова, одржана је прва седница Савета родитеља. 

У четвртак 28.9.2017. одржана је друга седница Савета родитеља. 

 

Седница Школског одбора  

 

У уторак 12.9.2017. године у 19 часова  одржана је прва седница Школског одбора. 

 

Реконструкције, санације и радови 

 

У уторак 12.9.2017. године, отпочела је санација ђачких тоалета.  

 

Предавања полицијске станице Земун 

Министарство унутрашњих послова, у сарадњи са Министарством просвете, науке 

и технолошког истраживања, спроводи пројекат „Основи безбедности деце“. У нашој 

школи прокјекат реализују запослени у организационој јединици Полицијске станице 

Земун. Пројекат се реализује у четвртом и шестом разреду у периоду од 12.9.-

21.9.2017.године, са темом Полиција у служби грађана.  

Амбијентална настава 
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Учитељица 2/1 Биљана Томић и учитељ 2/2 Ненад Јокић су водили децу на пијацу у 

среду 13.9.2017.Објединили су амбијенталну и интегративну наставу. 

Из света око нас су обновљене следеће наставне јединице: Моје насеље, Понашање у 

саобраћају, Радови људи у јесен, Јесењи плодови, Производи биљног и животињског 

порекла. Из српског језика је обновљено правилно писање назива улица и урађена је 

говорна вежба. На математици су рађени текстуални задаци који су били у вези са 

сабирањем и одузимањем и јединице мере за масу и дужину, као и новац. 

Из ликовног тема је била Мртва природа. Аранжирано је на тацни воће које је купљено на 

пијаци. Час одељењског старешине је одржан са темом културно понашање и здрава 

исхрана. На том часу су учитељи заједно са ученицима правили воћну салату. 

Из Грађанског васпитања обрађена је тема Ја и други. 

 

 

Иницијално тестирање ученика 

 

У школи је 14.  септембра спроведено иницијално тестирање ученика 5. и 7. 

разреда из Срспког језика, а 21.9.2017. године из Математике. 

 

Вакцинација и систематски преглед ученика седмих и осмих разреда 

 

У уторак 12.9.2017. вакцинисано је одељење 8/1, у среду, 13.9.2017. године, 8/2 и 

8/3. Ученици осмих разреда су у Дому здравља Земун вакцинисани ДиТеПер вакцином. 

 

У петак 22.9.2016. године, извршен је систематски преглед ученика четвртог 

разреда за рекреативну наставу.  

 

Извештај о резултатима завршног испита на крају 2017/18. Године 

 

Изашло је 70 ученика, од тог броја по ИОП-у2 су два ученика, по ИОП-у 1, један 

ученик.  Осам је носилаца Вукове дипломе. Просечан број бодова на крају разреда  

шести 15.99  
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седми 16.13  

осми 16.46  

укупно 48.58  

Просечан број бодова на завршном испиту  

Математика 7.45  

Матерњи језик 8.72  

Комбиновани 10.89  

укупно 27.06  

Просечан укупан број бодова  

76.86 

Успех указује да су остварени и основни и средњи, као и напредни ниво 

образовних стандарда.  У првом уписном кругу 65 ученика уписало је средњу школу, 5 

ученика је имало следеће ситуације:  

један ученик се уписао у приватну школу те није попуњавао листу жеља, два ученика су 

преко афирмативних мера уписала школу, једна ученица неће наставити школовање, те 

није попуњавала листу жеља ( старатељ дала изјаву да дете неће наставити школовање), а 

једна ученица уписана у другом уписном кругу . 

 

Дани европске баштине 

 

У оквиру манифестације под називом „Дани европске баштине“ у организацији 

општине Земун, одржан је концерт у свечаној сали музичке школе „Коста Манојловић“ 

20.09.2017.године. Концерту су присуствовали ученици наше школе, које је водила 

професорка музичке културе Вукица Јосимовић Вукосављевић. Сви заједно уживали су у 

прелепом програму и вешто од свираним мелодијама на разноврсним инструментима. 

 

Крстовдан – заветна слaва Земуна 

27. септембар 2017. 

Светковање Заветне славе општине Земун Воздвижењa Часног Крста – Крстовданa, 

почело је литургијом у Храму Светог оца Николаја Мирликијског. Свету архијерејску 

литургију служили су архијерејски намесник протојереј ставрофор Божо Бакајлић и 
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многобројно свештенство. 

  

Литија предвођена свештенством прошла је земунским улицама све до општинског здања 

где је обављен обред сечења славског колача. Протојереј ставрофор Божо Бакајлић је 

окупљеним верницима прочитао славску честитку Његове светости патријарха српског 

Господина Иринеја  

Из наше школе ишла је вероучитељка Љиљана Пуцаревић у пратњи дванаесторо 

ученика. 

                       

 

Еколошка Филмотека 

Предавање „Наслеђе и природа – лепеза могућности“ 

(манифестација „Дани европске баштине“) 

 

Дванаест ученика осмог разреда са наставницом биологије Марином Такач 

Живановић 27.септембра 2017.године, посетили су Канцеларију за младе Градске општине 

Земун. У току манифестације „Дани европске баштине“ која се одржава у око педесет 

европских земаља одржана су бројна предавања и презентације чије су теме била питања и 

текући проблеми из области екологије. 

У оквиру предмета биологија у основној школи, екологија се изучава у осмом 

разреду тако да су ђаци унапред имали одређена предзнања која су им омогућила да на 

што бољи начин схвате садржаје обрађене презентацијом. Захваљујући одржаном 
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предавању упознати су са природним лепотама Великог ратног острва и приобалне 

области Дунава која припада Београду као и њиховим изузетно великим еколошким 

значајем. Истакнута је важност заштите ових области нарочито као станишта многих 

врста птица. Ова област сматра се веома битном за Београд јер штити читаву област града 

од могућих поплава, примањем велике количине воде у периодима високог водостаја. С 

тим у вези, говорило се о проблемима и могућим последицама изградње луке Београд која 

је најављена, којом би велики део ових екосистема био уништен. Ученици су имали 

прилике да виде и филм о орлу белорепану који је проглашен заштићеном врстом а једно 

од његових станишта налази се управо на подручју Великог ратног острва. 

Учешће у овој манифестацији учинило нас је богатијим за једно лепо искуство и 

бројна сазнања која ће утицати на наше будуће одлуке и ширење еколошке свести. 

 

 

Посета етнографском музеју 

Ученици 2/1 и 2/2 су у суботу 30.9.2017. са својим учитељима Биљаном Томић и 

Ненадом Јокићем посетили Етнографски музеј. Кустос музеја, госпођа Јелена је ученике 

спровела кроз простор и упознала са обичајима и традицијом нашег народа. Ученицима је 

прича о прошлости била веома занимљива и активно су учествовали у разговору. 

Показали су завидно знање иако тек месец дана уче народну традицију. Ову посету музеју 

улепшали су и родитељи који су такође обилазили експонате. 

 

4.2 Октобар 

Очни преглед ученика седмог и осмог разреда 
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Ученици 7/1, 7/2,7/3 и 7/4 имали су очни преглед у периоду од 2-5. октобра 

2017.године. 

Дани европске баштине 

У оквиру манифестације „ Дани европске баштине“ 2.10.2017 у Великој сали у 

Косовској 9 у Земуну, ученици 6, 7. и 8. Разреда присуствовали су предавању о 

лагумима„Тајне земунског подземља“. То је прича о неистраженим и непосећеним 

лагумима Земуна и Београда која буди радозналост у свима нама. Посета је организована у 

пратњи наставница Љиљане Марковић и Драгане Миловановић и улаз је бесплатан. 

 

Предавања полицијске станице Земун 

У октобру месецу наставак реализације Пројекта „Основи безбедности деце“ у 

четвртом и шестом разреду у периоду од 9.10.-30.10.2017.године, са темом Полиција у 

служби грађана.  Предавање за ученике четвртог разреда, због рекреативне наставе, 

померено је за 23.10.2017. године. 

Настава у природи 

Ученици 2/1 и 2/2 на Руднику у периоду од 4.10.-11.10.2017.  

Ученици четвртог разреда имали су рекреативну наставу на Тари у периоду од 

5.10.- 12.10.2017. године. 

Ученици трећег разреда су имали рекреативну наставу на Златибору у периоду од 

7.10.-14.10.2017. 

Реконструкције, санације и радови 

 

У среду 4.10.2017.почела је санација наставничких тоалета. 

 

Посетили смо Општину Земун 

У среду 4.10.2017.године  три ученика седмог и осмог разреда наше школе, у 

пратњи библиотекарке Благице Здравковић, у оквиру Дечије недеље, били су  у посети 

општини Земун. 

Пријем првака у Дечји савез 

У петак 6.10.2017. уз пригодан програм ученика четвртог разреда, ученици првохг 

разреда примљени су у Дечији савез. 
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На додели награде „Дoситејево перо“ 

 

 Чланови дечјег књижевног жирија били су у суботу 7. 10. 2017. године на 

двадесетој књижевној манифестацији - додели награде „Доситејево перо“ у Библиотеци 

града Београда.  

У минулој школској години нашу школу шредстављала је шесточлана екипа дечјих 

књижевних критичара, који су, у складу са Конвенцијом УН о правима детета, имали 

могућност да изнесу свој став о литератури намењеној деци. Ученице тадашњег трећег 

разреда Анастасија Дражић 3/1, Јелена Симеуновић 3/2 и Катарина Каназир 3/3 читале су 

и оцењивале номиноване књиге за млађи дечји узраст. Критика Катарине Каназир, о 

награђеној књизи Слободана Станишића, одабрана је као најбоља у овој категорији. 

Трочлану екипу дечјих књижевних критичара, који су писали критике о књигама за 

старије основце, чинили су Теодора Нешић 8/1, Анђа Папан 8/2 и Марко Ђорђевић 8/2. 

Дечји књижевни жири састављен од сто београдских ученика основних школа 

донео је одлуку да најбоље књиге за децу, објављене у 2016. години, буду: роман 

„Олимпијски сан“ књижевнице Силвие Оташевић, који је победио у категорији 

литературе за старији дечји узраст, и књига Слободана Станишића „Хајдук Вељко – јунак 

вредан целе војске“, која је победила у категорији за млађе основце. Другу награду у 

категорији за старије ученике основних школа, због велике конкуренције, поделиле су 4 

књиге: „Лудвиг ван Моцарт“ Весне Алексић, „Немањићи, два орла“ Владимира 

Кецмановића и Дејана Сојиљковића, „Волим те, Сандра, ако није проблем“ Зорана 

Божовића и последња књига кљижевника Раше Попова „Овчарско-кабларска клисура“, 

док је трећа награда додељена Градимиру Стојковићу за књигу „На брегу кућа мала“. У 

категорији књига за млађе ученике основних школа друга награда дата је Радомиру 

Путњиковићу за књигу „Триста славујевих песама“, док су трећу награду поделиле књиге 

„Овако је то било“ Бранка Стевановића и „Мени је мене жао“ Мирослава Кокошара. 

Осим поменутих књижевника учесници програма били су и добитници ове награде 

из претходних година па су ученици имали прилику да виде многе писце и друже се са 

њима. Ове незаборавне сусрете ће и наше ученице дуго памтити.  
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Сви наши дечји књижевни критичари добили су лепе књиге и захвалнице, а дивне 

утиске поделила је са њима и Благица Здравковић, школски библиотекар, која је добила 

захвалницу за допринос очувању културе читања и писања..    

 

 

„Мостови међу генерацијама“ 

 У суботу 7.10.2017.године 24 ученика петог разреда, у пратњи учитељице Ратке 

Безбрадице, посетили су Геронтолошки центар „Бежанијска коса“ и у игровној 

активности, на кратко, премостили јаз међу генерацијама. 

 

           Отворена врата школе 

У понедељак 9.10.2017.године била су прва Велика отворена врата школе за 

шк.2017/2018. годину 

 

У позоришту 

Ученици  седмог и осмог разреда су у уторак, 10.10.2017, гледали представу 

Ријалити школа у Дому омладине. Представа је на први поглед , духовит и пародичан 

приказ наше стварности, а у суштини веома болна истина о одрастању данашњих 

генерација под штетним  утицајем  медија и интернета.Цена улазнице за групне посете је 

400,00 дин. Посета је реализована у пратњи наставница Љиљане Марковић и Драгане 

Миловановић и учитељице Радмиле Марковић. 

Предавање Црвеног крста о првој помоћи 
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У среду 11.10.2017. одржано је прво од дванаест планираних предавања Црвеног 

крста о пружању прве помоћи за ученике петог разреда. 

 

У опери 

Ученици 8/1 разреда су имали прилику да 11.10.2017.године заједно са својом 

наставницом музичке културе, Вукице Јосимовић Вукосављевић, посете позориште 

Мадленијанум и уживају у комичној опери, италијанског композитора Гаетана 

Доницетија, под називом "Љубавни напитак". Комична опера саткана од приче о радости, 

љубомори, заљубљености, игри, али пре свега о љубави, успела је да маестралним 

извођењем певача, измами из ученика одушевљење и пуно позитивних утисака. 

 

 

Посета Планетаријуму 

Ученици петог и шестог 5. и 6. разреда наше школе су 12. октобра заједно са 

наставником географије Владимиром Јовичићем посетили Планетаријум Астрономског 

друштва „Руђер Бошковић“ на Калемегдану. Ученици су имали прилику да виде необично 

лепе слике свемира учињене са телескопа Хабл, пројекцију звезданог неба као и 

интересантну причу дежурног астронома. Поред планетаријума, било је времена и за 

краћу шетњу Калемегданом и посету црквама Свете Петке и Ружице. 

 
 



Летопис ОШ „Раде Кончар“ 2017/18. 

27 
 

       

                

 

 

Обележавање Дана здраве хране 

  

Чланови библиотекарске секције обележили су у понедељак 16. октобра Дан здраве 

хране читањем одабраних песама наших познатих књижевника. Уживали смо слушајући 

стихове о слатким мирисним јабукама, бресквама, дуњама и шљивама, али и о кромпиру, 

паприкама, першуну, руменим векнама хлеба, ђувечу и јогурту. Све су нас одлично 

забавиле и креативне илустрације наших малих библиотекара, а библиотека је постала 

чудесан врт у коме се разговарало и о озбиљним темама. Ученици су давали предлоге о 

томе како ми можемо да учествујемо у борби против искорењавања сиромаштва и  глади у 

свету, и како се борити за потпуно поштовање свих дечјих права. 

 

Општинско такмичење у рукомету 
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Дана 16. и 17.10.2017.године наставник физичког и здравственог васпитања, 

Владимир Вукосављевић, водио је на општинско такмичење из рукомета девојчице А 

категорије које су освојиле четврто место. 

Изложба „Секвенце“ 

Дана 20.10.2017.године, ученици 6.разреда у пратњи наставнице ликовне културе, 

Бојане Ражнатовић и наставнице музичке културе Вукице Јосимовић Вукосављевић, 

посетили су изложбу под називом "Секвенце". Изложба обухвата период од почетка 

20.века до данас, представљајући уметност насталу на подручју Југославије и Србије. 

Изложба укључује савремену уметност чији је основни циљ да реформише збирку МСУ и 

понуди нови оквир за упознавање и разумевање уметности настале на овим просторима. 

Ученици су са великом пажњом и интересовањем испратлили поставку Музеја.  

А да су ликовна и музичка уметност повезане, говоре неке од слика које можете 

видети. 

Сајам књига  

 

 У четвртак 26. 10. 2017. године наши ученици су, у пратњи својих 

одељенских старешина и школске библиотекарке, посетили 62. међународни београдски 

сајам књига чији је овогодишњи слоган „Кључ је у књигама“. Уживали смо у разгледању 

штандова са популарним књигама за децу и куповини, а ученике су посебно обрадовали 

поклончићи које су добили од изадавача. Дружење је било незаборавно, али оно по чему 

ћемо овај Школски дан са сајма нарочито памтити је сусрет са познатим књижевницима 

Урошем Петровићем и Бошком Ломовићем. 
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Турнир у рукомету 

Ученице петог и шестог разреда наше школе учествовале су на турниру у 

рукомету, дана 24. и 25.10.2017.године у ОШ "Станко Марић" у Угриновцима и освојиле 

четврто место. Ученице је спремао и водио наставник физичког и здравственог васпитања, 

Владимир Вукосављевић. 

 

 

4.3 Новембар 
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ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ 

У понедељак 6.11.2017.године директор Специјалне школе „Сава Јовановић 

Сирогојно“ Салим Горанац и директорка ОШ „Раде Кончар“, потписали су протокол о 

сарадњи.  

Прва класификација  

У петак 3.11.2017. одржана је седница одељењског већа разредне наставе, у 

понедељак 6.11.2017. сењдница одељењског већа предметне наставе, а у среду 

8.11.2017.седница Наставничког већа поводом прве класификације.  

Стручно предавање психолога 

На седници 8.11.2017. психолог школе одржала је предавање „Како помоћи деци са 

проблематичним понашањем?“ 

           Предавање стручњака саветовалишта за децу и омладину 

У уторак 7.11.2017. године, доктори и психолози Саветовалишта за децу и 

омладину, одржали су предавање о Полно преносивим болестима. Ова тема намењена је 

ученицима седмог и осмог разреда.  

 

Пријем радова 

У четвртак 9.11.2017. године, након санације тоалета представници општине Земун 

и надзорни орган извршили су пријем радова. 

       

Редован инспекцијски надзор 

У петак 10.11.2017. године извршен је редован инспекцијски надзор у нашој 

школи. 

 

Хоспитовање студената Филолошког факултета 

У току недеље од 13.11.-17.11.2017.године студенти Филолошког факултета су 

имали прилике да се упознају са радом наставника српског језика у школи. 

 

Наши ученици део пројекта 
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Ове јесени покреће се интересантан пројекат под називом „Деца нас уче“ у сарадњи 

са Naxi радијом и Секретаријатом за културу и јавно информисање града Београда у којем 

су укључени и ученици наше школе. 

Пројекат има за циљ да деци да шансу да кажу своје мишљење о озбиљним темама и да 

њихова реч стигне до публике. Са друге стране овакав прогамски формат даје могућност 

да извучемо поуке из њихових одговора. 

Ученици боравишних група првог и другог разреда дали су у уторак 13.11.2017. године 

дали одговоре на најразличитија питања која су им постављена и тиме се забавили.  

 

 

 

 

 

Општински турнир у одбојци 

Ученице седмог и осмог разреда наше школе учествовале су на општинском 

турниру у одбојци од 14-16.11.2017.године у ОШ "Светислав Голубовић Митраљета" у 

Батајници и освојиле друго место.Ученице је спремао и водио наставник физичког и 

здравственог васпитања, Владимир Вукосављевић. 

 

Посете вртићима 

У уторак 14. и четвртак 16.новембра, представници већа четвртог разреда (Биљана 

Петровић, Катица Марић и Драгана Ерић), посетили су предшколску групу. У уторак су 

посети предшколску групу ПУ „Земунски бисер“ и са њима је била и психолог школе 

Ирена Јосиповић, а у четвртак ПУ „Искрица“, и са њима је била педагога Маријана 

Маринковић учитељица из боравка Дина Војиновић. 
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Савет родитеља 

У петак 17.11.2017.године одржан је трећа седница Савет родитеља на којој су 

родитељи упознати са успехом и владањем на крају првог класификационог периода; са 

реализацијом наставе у природи и екскурзија и са Самовредновањем и Школским 

развојним планирањем. 

Наставничко веће 

У четвртак 23.11.2017.године, одржано је ванредно Наставничко веће, на коме су се 

представили представници школе „Сава Јовановић Сирогојно“. Они су представили на 

који начин ће њихови дефектолози сарађивати са школом. 

Школски одбор 

У четвртак 23.11.2017.одржана је друга седница Школског одбора. 

 

Такмичење позоришних представа за децу 

На фестивалу „Деца-деци Мастаријум“, у организацији „Мали кувар“, у хотелу 

„Theater Belgrade“ у Земуну, 27. и 28. новембра 2017. године, уценици наше школе, 

чланови литерарне и драмске секције 3. и 4. разреда, постигли запажен успех за најбољи 

уметнички приказ са представом „Бајка“, за коју је текст написала Тара Трајковић. 

Наступили су ученици 3/1 и 4/1 разреда, а у свему су им помогле и велику подршку дале 

учитељице Соња Микић и Биљана Петровић. Добили су награду за најбољи уметнички 

приказ. 

 

 

Предавање представника комуналне полиције 
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У уторак, 28.11.2017. године, представници комуналне полиције одржали су 

предавање о значају и пословима из њиховог делокруга, за ученике од 1.-4.разреда.  

Посете вртићима 

У среду 29. и четвртак 30.новембра, представници већа четвртог разреда (Биљана 

Петровић, Катица Марић и Драгана Ерић), посетили су предшколску групу. У среду су 

посети предшколску групу ПУ „Златни бор“ и са њима је била психолог школе Ирена 

Јосиповић и Дина Војиновић (боравак), а у четвртак ПУ „Искрица“, и са њима је била 

педагог Маријана Маринковић и  Дина Војиновић. 

Дани музеја 

У среду, 30. новембра 2017. године наша школа организовала је Дан музеја. 

Традиционална манифестација тог дана нашу школу претворе у прави музеј. 

Вредни ученици уз асистенцију својих родитеља, бака, дека и учитеља сакупили су 

завидан број експоната. Заједничким ангажовањем успели су да реализују ову занимљиву 

и поучну манифестацију која помаже да се на најбољи начин можемо присетити своје 

прошлости. Захваљујемо се свим посетиоцима који су својим доласком увеличали наш пут 

у прошлост. 

 

Изложба 

Изложба „Сецесија у старом језгру Земуна“ на најбољи начин промовише 

вредности градитељског наслеђа, значајна је за ширу јавност, па је привукла и пажњу 

наших ђака и наставника. Сведочи о историји Земуна и знаменитим личностима које су 

обележиле његов развој. Овом  посетом  допринели смо грађењу савеснијег односа према 

наслеђу. Посету су реализовале наставнице Љиљана Марковић и Драгана Миловановић за 

ученике шестог, седмог и осмог разреда, у среду 29. новембра. Улаз је слободан. 

 

Хоспитовање студената Филолошког факултета 

Студенти Филолошког факултета били су на хоспитовању у нашој школи, код 

наставнице Драгане Николин Коларић.  

Децембар 

Онај ко се лема другаре нема 
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Канцеларија за младе Градске општине Земун реализовала је пројекат борбе против 

вршњачког насиља у договору са глумцима из удружења "Чича Мичино позориште", који 

обухвата одржавање позоришних представа у свим основним школама. Представа "Онај 

ко се лема, другаре нема" је изведена за ученике од првог до четвртог разреда у среду 

6.12.2017. у 10 часова .  

Петарде нису играчке 

У петак 8.12.2017. године реализован је пројекат „Петарде нису играчке“, намењен 

ученицима од првог до четвртог разреда. Реализацију пројекта подржала је општина 

Земун, а реализовали су представници полиције, педијатри и ватрогасци.  

           Отворена врата школе 

У четвртак 6.12.2017.године била су друга Велика отворена врата школе за 

шк.2017/2018. годину 

 

Концерт 

Дана 09.12.2017.године у 19 часова музичка школа „Коста Манојловић“ из Земуна, 

организовала је свечани концерт поводом прославе Дана школе, који је одржан у свечаној 

сали Дома ваздухопловства. 

У програму који су спремили, уживали су ученици 5/2 и 5/3 разреда, а који иначе 

похађају изборни предмет хор и оркестар. Програм су учинили још интересантнијим и 

бивши ученици наше школе: (Маја Белић, Уна Живановић), као и садашњи ученици: 

Димитрије Петровић, Катарина Ђокић, Елена Баста… Упркос пахуљама које су их 

допратиле и отпратиле са концерта, сви заједно могли су само да кажу да су заиста 

уживали у целом програму који је био веома разноврстан и ефектан. 

Све ученике је водила наставница музичке културе, Вукица Јосимовић Вукосављевић. 

 

Посета вртићу 

У четвртак 14.12.2017. године, представници већа четвртог разреда (Биљана 

Петровић, Катица Марић и Драгана Ерић), посетили су предшколску групу, ПУ „Абафи“, 

и са њима је била педагог Маријана Маринковић и учитељица из боравка Дина Војиновић. 

 

Добро дошли у свет музике 
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Дана 15.12.2017.године у 19h, одржан је традиционални концерт под називом 

"Добро дошли у свет музике", који је припремила и организовала наставница музичке 

културе, Вукица Јосимовић Вукосављевић. 

Концерт је одржан у свечаној сали наше школе, где су наступили наши ученици, 

будући млади виртуози, који уједно похађају и музичку школу. 

Лепе и разноврсне мелодије класичне музике су се низале на инструментима у 

рукама наших талентованих и вредних ученика, а док је публика уживала у њима, уједно 

је на видео биму могла да прочита најлепше цитате, изреке и мисли познатих 

композитора, музичара, филозофа, које су биле употпуњене адекватним сликама. 

Циљ овог Јавног часа је било промовисање класичне музике, као и представљање 

талента, знања, вештине, умећа и напредовање наших малих, а будућих великих музичара. 

  
 

 

Фантастичан провод на „Фестивалу науке“ 

Да ли наука може бити занимљива? Ово питање требало би поставити нашим мудрим 

главицама које су уживале у овогодишњем „Фестивалу науке.“ 14.12.2017.год. ученици 

6.,7., и 8. разреда са наставницама физике Сибелом Јурић, техничког образовања Драганом 

Жаревац и биологије Марином Такач Живановић посетили су овогодишњи „Фестивал 

науке.“ 

Путовали смо  смо у прошлост, у ледено доба, нашли се у соларној самоодрживој кући, 

чак смо се ушуњали у главу човека и сазнали шта се тамо дешава. Завирили смо и у свет 

хемије, открили како се производе варнице, како раствори мењају боју и како се прави 
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ефекат дима и паре у филмовима. Упознали смо робота који препознаје емоције, 

испробали принцип полуге и видели зашто у вожњи „појас главу чува.“ 

Још много тога истражили смо на овом занимљивом путовању а наука нам је постала 

много ближа и интересантнија. 

 

 

 

             

Новогодишња журка 

У четвртак 21.12.2017.године, ученици од 5-8.разреда су заједно са својим 

одељењским старешинама, имали новогодишњу журку у дискотеци „Гроф“. 

 

Чеп за хендикеп 

У петак 22.12.2017.године, завршена је још једна акција „Чеп за хендикеп“ у којој 

су ученици наше школе прикупили, и предали два џака чепова. 

 

Дан еколошких јелки 

У уторак 26.12.2017.године, ученици од 1-4.разреда су, заједно са својим 

учитељима, показали умеће у украшавању јелки. Изабране су најбоље еколошке јелке. 

Новогодишња продајна изложба 

У уторак 26.12.2017.године, ученици који похађају Продужени боравак, са својим 

учитељицама су имали новогодишњи базар или продајну изложбу. 

Новогодишњи фестивал науке 

У среду 27.12.2017.године, ученици од 1-8.разреда су приредили фестивал науке. 
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4.4 Јануар 

„Најраспеваније одељење“ 

Општинско такмичење: „Најраспеваније одељење“, одржано је 12.1.2018., са 

почетком у 12 часова у Команди Ваздухопловства. Ученици 3/3 разреда освојили су 

2.место. Ученике је припремала и водила учитељица Драгица Симић. 

 

Општинско такмичење у кошарци 

Ученице и ученици седмог и осмог разреда наше школе учествовали су на 

општинском турниру у кошарци од 17-19.01.2018.године у ОШ "Соња Маринковић" у 

Земуну. Ученице су освојиле прво место, а  ученици су освојили четврто место.Све 

ученике је спремао и водио наставник физичког и здравственог васпитања, Владимир 

Вукосављевић. 

Школско такмичење из математике 

У петак 19.1.2018.одржано је школско такмичење из математике са почетком у 

11:30 часова. Школско такмичење организовано је за ученика од 3.-8.разреда. 

Такмичење „Златна сирена“ 

Дана 22.01.2018.године, у музичкој школи "Коста Манојловић" одржано је 

општинско такмичење соло певача и малих вокалних састава под називом "Златна 

сирена". На такмичењу су учествовали следећи ученици: 

Соло певање: 

Данијела Станић 7/3  

Дует: 

Данијела Станић 7/3 

Анастасија Костић 7/1 

Дует: 

Софија Милосављевић 7/4 

Жарко Арсенијевић 7/4 

   

Сви ученици су освојили прва места и тиме се пласирали даље на градско 

такмичење. Ученике је спремала наставница музичке културе, Вукица Јосимовић 

Вукосављевић. 

Друга награда на Републичком такмичењу 
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Часопис наше школе „Кончарац“ освојио друго метсо на републичком такмичењу 

часописа основних и средњих школа у Републици Србији.  

Прослава школске славе Светог Саве 

У суботу, 27.1.2018.године, ученици и наставници наше школе приредили су, као 

домаћини славе приредбу у част славе Светог Саве. Приредби су присуствовали 

родитељи, сарадници школе, а наша сала је била мала да прими све који су својим 

присуством желели да увеличају наше славље. Ученици наше школе су, у пратњи 

вероучитељице Љиљане Пуцаревић, и учитељица Ратке Безбрдаице и Катице Марић, 

присуствовали литургији у цркви. Затим је наш парохијски свештеник, отац Радмило, 

заједно са нашом поштованом кумом Мајом Јовнаовић, директорком школе Мајом Костић 

и вероучитељицом Љиљаном Пуцаревић,  је у 12 часова, у присуству наставника, ученика 

и гостију, освештао славско жито и секао славски колач. Након тога приредба, коју су 

организовали Биљана Томић, Драгана Миловановић, Ненад Јокић, Лидија Којић, Драгица 

Симић, Александар Ђуровић и Вукица Јосимовић Вукосављевић ( замена Весна Митровић 

Бушаг) употпунила је тај свечани дан.  

Прва награда на литерарном конкурсу „У лажи су кратке ноге“ 

На школском литерарном конкурсу на тему У лажи су кратке ноге, ученик 5-1 

Војин Костић је освојио прву награду. Награду му је уручила директорка Маја Костић на 

приредби поводом Савиндана, школске славе. Конкурс је организовала наставница 

Драгана Миловановић, а у жирију су били сви наставници српског језика. 

 

Представа „Златно јагње“ Предшколке установе „Златни бор“ 

У понедељак 29.1.2018.године, предшколци ПУ „Златни бор“ са својим 

васпитачицама извели су представу за ученике првог разреда наше школе.  
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Друга класификација 

Седница Наставничког већа поводом друге класификације, одржана је у понедељак 

29.1.2018. године.  

Школски одбор 

У уторак 30.1.2018. године одржана је трећа седница Школког одбора.  

 

Зимски распуст пд 31.1.2018.-12.2.2018. 

4.5 Фебруар 

Почетак другог полугодишта 

Почетак фебруара 1.2.2018. означио је и почетак распуста за све ученике који се 

школују на територији Републике Србије. Ученици крећу на наставу 12.2.2018. године: од 

1-4.разреда преподневна смена, а ученици од 5-8.разреда поподневна смена. 

Семинар Изградња тима и вештине комуникације (К4 и П4)- 24 бода 

У петак 9. и суботу 10.2.2018.године,  у нашој школи, одржан је семинар који је 

имао задатак да нас упути у рад тима, јачање тимског духа, значаја способности сваког 

појединца у групи и сл. Семинар је похађало 22 наставника, стручни сарадник и директор. 

Календар 
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У августу месецу на активу директора основних школа општине Земун, усаглашено 

је да се, због мање четвртка и петка у току шк.201/2018.године, ради по следећем 

распореду: у уторак 13.2.2018. радиће се по распореду за четвртак, а у среду 14.2.2018. 

године по распореду часова за петак.  

 

Сретење- Дан државности 

У четвртак 15.2.2018.године је нерадни и ненаставни дан због тога што се 

обележава Дан државности, Сретење. Петак 16.2.2018. године је такође нерадни и 

ненаставни дан. 

 

Обележавање Међународног дана матерњег језика 

У четвртак 21. 2. 2018. године ученици 3/1 су са својом учитељицом Соњом Микић, 

педагогом школе Маријаном Маринковић и библиотекарком Благицом Здравковић 

обележили Међународни дан матерњег језика. Они су провели један школски час у 

библиотеци причајући о матерњем језику и његовом значају за сваког појединца у било 

ком делу света. Затим су представљали своје омиљене књиге, трагали за најбољим речима 

којима би их описали, казивали стихове својих драгих песника, а смислили су и много 

креативних слогана за нашу данашњу маифестацију. Неки од њих су: „Најбољи језик је 

матерњи језик“, „Кад си са књигом никад ниси сам, она ће увек причати са тобом“, 

„Библиотека је рај за књиге, књига је рај за нас, а ми смо рај за ум“. Дружење је било 

дивно.  

 

Наставничко веће 

У четвртак 22.2.2018. године одржана је седница Наставничког већа. 

Савет родитеља 

У четвртак 22.2.2018.године, одржана је четврта седница Савета родитеља, 

поводом краја првог полугодишта. 

Oпштинско такмичење из математике  

У суботу 24.2.2018.године, наша школа била је домаћин општинског такмичења из 

математике за ученике трећег и четвртог разреда. На такмичење је пријављено 276 
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ученика трећег и четвртог разреда. (161 ученика трећег и 116 ученика четвртог разреда). 

Укупно је дежурало 30 наставника. 

Школски одбор  

У уторак 27.2.2018.године, одржана је четврта седница Школског одбора. 

 

 

4.6 Март 

Школско такмичење рецитатора 

У петак 2.3.2018. одржано је школско такмичење рецитатора за ученике од 1-4. 

разреда. 

 

Фотографисање матураната 

У петак 2.3.2018. године, будући матуранти наше школе, ученици осмог разреда, 

фотографисани су за пано. 

 

Припремна настава за полагање завршног испита 

У марту месецу почела је припремна настава за полагање завршног испита за 

ученике осмог разреда. 

 

Школско такмичење Читалачка значка 

У уторак 6.3.2018. одржано је школско такмичење Читалачка значка. 

 

Математичко такмичење „Мислиша“ 

У четвртак 8.3.2018. године, ученици од 2-8. Разреда учествовали су на математичком 

такмичењу Милсиша, које је одржано у просторијама наше школе.  

 

 Промоција и популаризација бициклизма 

У оквиру акције промоције и популаризације бициклизма, Бициклистички савез Србије 

донирао је Градској општини Земун бицикле, а свака школа је добила по два бицикла, а 

критеријум поделе по школама- један ученик и једна ученица. Остале критеријуме школе 
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су саме одређивале. У нашој школи бицикл су добили: Анђелија Китановић 6/1 и Павле 

Ђкоковић 6/3. 

 

Едукација о безбедности школске деце у саобраћају 

У уторак 13.3.2018. године удружење „Саобраћајни активизам“ одржало је предавање са 

практичним приказом за ученике од 1-4. Разреда.  

Велика отворена врата 

У уторак 13.3.2018. године, одржана су трећа по реду отворена врата школе. 

 Чеп за хендикеп 

У уторак 20.3.2018.године, наша школа је предала прикупљене чепове за хуману 

акцију „Чеп за хендикеп“ 

Олвејс радионица 

У среду 21.3.2018. године, за ученице шетсог разреда реализована је Олвејс  едукативна 

радионица „Све што желиш да знаш о пубертету“. 

Вакцинација ученика седмог разреда 

У четвртак 22.3.2018. године, ученици седмог разреда су примили Полио вакцину ( 

орално).  

Систематкси преглед 

За ученике осмог разреда који иду на екскурзију, организован је систематски преглед у 

школи, у четвртак 22.3.2018. 

 

Радионица за будуће прваке 

У четвртак 22.3.2018. године, учитељице будућих првака, организовале су радионице за 

родитеље и децу, како би се упознале са будућим првацима, а прваци са школом, кадром у 

школи, и својим учитељицама.  
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Едукација првака о безбедности у саобраћају 

У понедељак 26.3.2018.године за ученике првог разреда припадник ПС Земун 

Ивана Стевић одржала је презентацију о безбедности деце у саобраћају, под називом Деца 

у саобраћају. 

Паметно и безбедно 

У уторак 27.3.2018. године у 11 часова ученици четвртог разреда наше школе 

придружили су се онлајн представи „Како да најлакше упропастите свој живот онлајн“, 

тако што су пратили уживо пренос представе у Новом Пазару. 

 

Екскурзија ученика осмог разреда 

У среду 28.3.2018.године, за ученике осмог разреда изведена је екскурзија. 

Релација: Београд – Злaтибор иетно-село Сирогојно– манастири у Овчарско-кабларској 

клисури - Бајина Башта – Мокра Гора и Шарганска осмица. 

Посета Соко Штарку  

У четвртак 29.3.2018. године, ученици 4/1 разреда наше школе, заједно са 

учитељицом Биљаном Петровић и педагогом школе Маријаном Маинковић, посетили су 

Соко Штарк, што је реализовано као једна од активности Школског развојног плана. 



Летопис ОШ „Раде Кончар“ 2017/18. 

44 
 

Ученици њихови представници носе „слатке“ утиске. Ова посета организована је 

захваљујући Данијели Пејчиновић, мајци ученика 4/1 разреда. 

Франкофонија 

Март је месец франкофоније. То је међународна организација која представља скуп 

земаља и регија које користе француски као националнијезик, службени језик, језик 

међународне комуникације и као радни језик. Организација је основана 1970., а данас има 

58 земаља чланица(4 придружене) и 26 посматрача. Чланице Франкофоније сарађују на 

пољу културе, науке, економије, правде и мира.Србија се 2006. године придружила овој 

организацији као посматрач. 

Франкофонија, културна манифестација која прославља француски језик и културу, 

обележена је и код нас у марту бројним музичким, филмским и визуелним уметностима.  

У нашој школи, чланице секције за француски језик Ettoi?,Анђа Папан, Андријана 

Јанић, Срна Топаловић и Аница Краснић (VIII-2) направиле су плакат који обележава 

прославу франкофоније 2018.  

 

Пролећни распуст од 31.3.2018.-10.4.2018. 

4.7 Април 

Упис првака 
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Упис ученика у први разред за школску 2018/2019. годину, почео је 2.4.2018. 

године. 

 

Трећа класификација 

У уторак 10.4.2018. одржана је седница одељењског већа разредне наставе. У среду 

11.4.2018. одржана је седница одељењског већа предметне наставе, а у четвртак 12.4.2018. 

седница Наставничког већа. 

 

Пробни завршни испит 

У петка 13.4.2018. и у суботу 14.4.2018. године, одржан је пробни завршни испит.  

У петак је одржан пробни завршни испит из математике са почетком у 12 часова. Израда 

траје 120 минута.  У суботу је одржан пробни завршни из српског језика: у 9 часова, а из 

комбинованог теста у 11:30. Ученици су имали паузу од 11:00-11:30. 

Савет родитеља 

У уторак 17.4.2018. године, одржана је пета седница Савета родитеља. 

Школски одбор 

У уторак 17.4.2018. године одржана је пета седница Школског одбора. 

Књижевни сусрет 

Књижевница Љиљана Нинковић Мргић је у среду 18. 4. 2018. године посетила 

нашу школу и ученицима првог и другог разреда представила своју нову књигу „Изабране 

песме за децу“. Посебну добродошлицу пожелели су јој Лена Вајс 1/2 и Виктор Каплеј 1/4 

који су књижевни сусрет отворили казивањем стихова из песникињиних ранијих књига 

намењених најмлађима. Дружење је било дивно, а након књижевног сусрета, песникиња је 

наставила да се дружи и са ученицима старијих разреда у нашој школској библиотеци. 

Семинар  

У суботу и недељу 28. И 29. Априла, наша школа је била домаћин Обуке 

наставника основне школе првог циклуса за остваривање програма наставе и учења 

оријентисаних на процес и исходе учења. Водитељи су Славица Јешић и Тијана Глушица 

испред Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Наша школа угостила је 30 

учитеља и стручних сарадника из пет школа. 

Пролећни карневал 
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У понедељак 30.4.2018. године ученици и учитељи од 1-4.разреда су припремили 

Пролећни карневал на тему „Љубав“. 

 

4.8 Maj 

Излет за ученике четвртог и шестог разреда 

Ученици четвртог и шестог разреда ишли су на једнодневни излет у четвртак 

3.5.2018. године. Ученици четвртог разреда ишли су  на излет једнодневни излет – 

Смедерево, Виминацијум,Сребрно језеро, а ученици шестог разреда- Ресавска пећина - 

Манасија – водопад Лисине (ручак)- парк диносауруса у Свилајнцу. 

 

Седница Савета родитеља 

У четвртак 3.5.2018. године заказана је шеста седница Савета родитеља. Седница је 

одложена због недостатка кворума. 

Посета Музеју науке и технике 

У четвртак 03.05.2018.године, ученици седмог и осмог разреда посетили су, са 

наставницама техничког, Драганом Жаревац и биологије, Марином Такач Живановић, 

Музеј науке и технике. 

Водич музеја их је уз интересантну причу о примени разних апарата и машина у 

прошлости провела кроз сталну поставку музеја. Видели су велики број веома старих и 

занимљивих експоната: музичке инструменте, ронилачку опрему, електронски микроскоп, 

фото-апарате, компјутере и још много тога.  

Допала им се и изложба старих играчака а највише су уживали у интерактивној 

поставци музеја. Ту су могли да испитају своје чуло равнотеже уласком у криву собу, 

тестирају снагу подизањем своје масе, уђу у собу са огледалима... Разне законе 

математематике и физике успели су практично да примене а уз то су се и одлично 

забавили. 
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Излет ученика седмог разреда 

У петак 4.5.2018. године ученици седмог разреда ишли су на излет на следећу 

дестинацијау: Aранђеловац - Топола - Опленац. 

Посета Радио Београду, емисија „фамилиологија“ 

У среду 9.5.2018. осморо ученика осмог разреда наше школе гостовало је у емисији 

Радио Београда "Фамилиологија". Емисију води и уређује Весна Ћоровић Бутрић, 

новинарка и књижевница, некадашњи ђак наше школе. Ученици су говорили о томе како 

се осећају пред завршетак основне школе и матурски испит, које средње школе намеравају 

да упишу и колику улогу у избору има њихова породица. 

 

Имали смо прилику да видимо како изгледа новинарска редакција, како се реализује 

емисија уживо и ко све учествује у реализацији. 

 

Излет ученика другог и петог разреда 
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У уторак 8.5.2018.године, ученици другог разреда ишли су на излет у Засавицу, а 

ученици петог разреда на дестинацији: Aранђеловац - Топола - Опленац - Орашац.  

 

 

Седница Савета родитеља 

У четвртак 10.5.2018. године одражана је шеста, проширена,  седница Савета 

родитеља.  

 

Седница Наставничког већа 

У четвртак 10.5.2018. године одржанаје  проширена седница Наставничког већа, за 

избор чланова Школског одбора. 

 

Књижевник Мирослав Кокошар, гост наше школе 

У четвртак 10. 5. 2018. године гост наше школе био је књижевник Мирослав 

Кокошар, који је ученицима трећег и четвртог разреда представио своју нову књигу 

„Мени је мене жао“. За ову збирку поезије песник је добио награду Момчило Тешић, а 

иста збирка је награђена и од стране дечјег књижевног жирија на књижевној 

манифестацији „Доситејево перо“. Дружење са песником је протекло у најлепшем 

расположењу, а наша свечана сала се све време орила од смеха и аплауза. 

 

 

Родитељски састанак за родитеље ученика осмог разреда 

У петак 11.5.2018. године, за родитеље ученика осмог разреда одржан је 

родитељски састанак на коме су директор, психолог, педагог и одељењске старешине 

упознале родитеље са информацијама у вези са Завршним испитом и уписом у средње 

школе, као и резултатима пробног завршног испита. 

 

Пета отворена врата школе 

У петак 11.5.2018.године одржана су пета по реду велика Отворена врата у 19 часова. 

 

Концерт музичке школе „Коста Манојловић“ 
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У среду 16.5.2018. године ученици музичке школе Коста Манојловић, одржали су 

мини концерт за ученике првог разреда наше школе. 

 

Кад родитељи, тетке и баке причају о својој омиљеној књизи 

Ученици четвртог разреда су 14. и 16. 5. 2018. године уживали на  несвакидашњим 

часовима које су организовале њихове учитељице и школска библиотекарка. Овe часовe 

учинили су изузетним њихови предавачи. Улогу наставника имали су родитељи, тетке и 

баке, који су ученицима представили своје омиљене књиге из детињства. Сви смо с 

одушевљењем слушали њихове импресије о радо читаној литератури из најмлађих дана и 

препоруке за читање. Било је занимљивих питања и разговора које су водили са 

ученицима, а у учионицима је владала пријатна атмосфера и деловало је као да су на 

тренутак сви одрасли, који су били присутни, поново били деца у ђачким клупама. Ово 

незаборавно дружење улепшао је и књижевник Мирослав Кокошар, који је такође био гост 

и понео најлепше утиске о овим оригиналним књижевним сусретима. Он  је уживао у 

разговору са ђачким родитељима и рођацима, а додатно је улепшао атмосферу и својим 

духовитим стиховима из књиге „Мени је мене жао“.  Надамо се да ће ови дивни часови, 

које последњих година организујемо, постати традиција у нашој школи.   

 

Такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту“ 

Уценици четвртог разреда: 

Душан Белеслин 4-2 

Дуња Матијашевић 4-2 

Нађа Божић 4-3 

Ђорђевић Милица. 4-3 
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учествовали су 16. маја 2018. године на такмицењу Црвеног крста  „Шта знаш о Црвеном 

крсту". Као и увек осветлали су нам образ! 

 

 

Трећи број часописа „Кончарац“ 

У петак 18.5.2018. године изашао је трећи по реду часопис „Кончарац“. 

 

Лекарски преглед за ученике првог разреда 

У петак 18.5.2018. године, за ученике првог разреда који иду нарекреативну 

наствау, организован је лекарски преглед. 

Додела награда „Читалачка значка“ 

На општинском такмичењу Читалачка значка“ наша школа је и у овој школској 

години постигла изузетне резултате. Од укупно 35-оро ученика, што је максималан број са 

којим школа може учествовати, 26-оро ученика је освојило награде. Троје наших ученика 

освојило је највећа признања на нивоу општине, а 10-оро ученика је освојило и диплому за 

гворнике и за писаре. 

Највећа признања освојили су: Андреј Стефановић 1/4 - носилац титуле Велики 

поштовани говорник, Маријана Мрвић 5/1 - носилац титуле Велики поштовани говорник и 

Сара Ухрик 6/4 - носилац титуле Велики поштовани писар. 

Две дипломе, и Поштовани писар и Поштовани говорник, добили су следећи 

ученици: Андријана Китановић 1/4, Константин Калинић 2/4, Теодора Елез 2/4, Уна Чугаљ 

3/1, Андреа Ђоковић 3/2, Елена Дебић 3/3, Катарина Каназир 4/3, Софија Даниловић 6/4, а 
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поред највећег признања за горништво, Андреј Стефановић 1/4 освојио је и титулу 

Поштовани писар, док је Сара Ухрик освојила и диплому за говорништво. 

Дипломе поштовани говорник добили су следећи ученици: Урош Радука 1/3, 

Никола Черне 2/1, Сара Ерор 2/3, Марија Поповић 6/4, Марко Тошев 6/2 и Теодора Нешић 

8/1. 

Дипломе Поштовани писар освојили су ученици:. Лена Вајс 1/2, Николина Вучетић 

1/3, Нађа Даутовски 1/2, Ања Линта 2/4, Андреа Мрвић 2/1, Маја Ухрик 3/1, Дуња Аничић 

3/1, Милица Чича 3/1 и Сања Јовић 3/4. 

Награде и дипломе уручене су најбољим такмичарима 18. маја на свечаној 

манифестацији коју је организовала Библиотека „Свети Сава“ у Земуну и удружење 

„Пријатељи деце Земуна“. У свечаном програму учествовали су и ученици наше школе, 

који су у правом светлу презентовали школу и још једном показали зашто су били 

најбољи на градском такмичењу „Златна сирена“. Са награђеним ученицима се дружила и 

књижевница Љиљана Нинковић Мргић, а наша ученица првог разреда Лена Вајс је и овог 

пута најавила песникињу тако што је казивала стихове њене песме „Причао ми 

Страхиња“. 

 

Наставна субота 

Субота 19.5.2018. године била је наставна по распореду часова за уторак. 

 

Настава у природи 

Ученици првог разреда су на настави у природи на Руднику у периоду од 

21.52018.-28.5.2018. 

 

Прослава Дана школе 

У уторак 22.5.2018. године, облежен је Дан школе, почевши са приредбом која је 

почела у 14 часова у којој су свој допринос дали ученици од 1-8. разреда.  

 

Излет за ученике трећег разреда 

У среду 30.5.2018.године, ученици трећег разреда ишли су на излет у Засавицу. 
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Последњи наставни дан за ученике осмог разреда 

 

Четвртак, 31.5.2017. године, био је последњи наставни дан за ученике осмог 

разреда. 

 

4.9 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. 

 

Четврта класификација за осми разред 

У петак 1.6.2018.године, одржана је седница одељењског већа за ученике осмог 

разреда.  

 

 

Седница Наставничког већа  

У понедељак 4.6.2018. године, одржана је седница поводом четврте класификације 

за ученике осмог разреда. Додељене су похвалнице и посебне дипломе, Вукова диплома, и 

изабран је ученик генерације. Носиоци Вукове дипломе: Милица Гојковић, Дуња Бјелајац, 

Теодора Нешић, Сара Милосављевић (8/1); Анђа Папан, Аница Краснић (8/2), Смиљана 

Радојевић, Александра Бован (8/3). 

За ученика генерације предложени су: Милица Гојковић (8/1) са 119 бодова;  

Анђа Папан (8/2) са 87 бодова; Смиљана Радојевић (8/3) са 57 бодова. Ученик 

генерације је Милица Гојковић (8/1). 

 

Седница Наставничког већа 

У уторак 5.6.2018. године, одржана је седница Наставничког већа за избор директора 

школе. За директора се пријавио један кандидат, а то је досадашња директорка Маја 

Костић. Комисија је извршила увид у документа кандидата. На седници у уторак 5.6.2018. 

године, запослени школе су давали мишљење и гласали за пријављеног кандидата. Маја 
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Костић је изабрана за директора школе, од 63 присутна члана 55 је гласало за кандидата, 

осам је било против. 

 

Олимпијске игре за све! 

У среду 6.6.2018. године, ученици наше школе од 1-4 разреда учествовали су у 

спортском такмичењу Олимпијске игре за све!  Организација Спорт за децу је креатор и 

реализатор такмичења, на коме су наши ученици  освојили прво и треће место. Ученици 

су ишли у пратњи учитељице Соње Микић, Биљане Петровић и личног пратиоца Јелене 

Ђуришић. Олимпијске игре за све су имале за циљ промоцију инклузије и укључивања 

ученика са сметњама у развоју. 

 

         Седница Савета родитеља 

У четвртак 7.6.2018. године, одржана је седма седница Савета родитеља, на којој се 

разматрало о избору директора школе. 

 

 

 

          Седница Школског одбора 

У четвртак 7.6.2018. године, одржана је шеста седница Школског одбора за избор 

директора школе. 

Мала матура 

У петак 8.6.2018. године, за ученике осмог разреда организована је  у просторијама 

школе у периоду од 8-23 часа, а поводом завршетка основне школе. Све је протекло у 

најбољем периоду. Наставници, чланови обезебеђења и школски полицајац бринули су о 

безбедности ученика.  

Ликовни литерарни конкурс „Пажња- уче(с)ник у саобраћају!“ 

Савет градске општине Земун за безбедност саобраћаја организовало је ликовни и 

литерарни конкурс на тему „Пажња- уче(с)ник у саобраћају!“. Ученици наше школе 

освојили су награде и то: Маја Ухрик 83/19 за ликовни рад, а Војин Костић (5/1) за 

литерарни рад. Додела награда је била у четвртак 14.6.2018. године у 11 часова у 

просторијама општине Земун. 
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Последњи наставни дан 

Четвртак 14.6.2018. године је последњи наставни дан за школску 2017/2018 годину.  

 

Четврта класификација 

У четвртак 14.6.2018. године одржана је седница одељењског већа разредне 

наставе, а у петак 15.6.2018. седница одељењског већа предметне наставе.  

 

Завршни испит 

У понедељак 18., уторак 19. И среду 20.6.2018. године одржани су завршни испити из 

српског језика, математике и комбинованог теста. На Завршни испит изашло је 70 

ученика. 

 

Четврта класификација- седница Наставничког већа 

 У четвртак 21.6.2018. године одржана је седница Наставничког већа за четврти 

класификациони период. 

Разредни испит 

За ученике који су остали неоцењени организован је разредни испит 21.6.018. 

године. За старије разреде испит ће, због већег броја предмета, бити организован из два 

дела, у јуну и августу.  

 

Матурско вече 

У петак 22.6.2018. године, ученици осмог разреда у организацији Савета родитеља, 

славили су Малу матуру у Сава Центру.  

Приговори и жалбе 

У суботу 23.6.2018. године, ученици осмог разреда могли су да уложе приговре на 

прегледање тестова на Завршном испиту. 

 Родитељски састанци и подела књижица и сведочанстава 

У четвртак 28/.6.2018. године, ученици од 1-4. Разреда имали су поделу књижица и 

похвалница у 17 часова, доку су ученици од 5-8. Разреда имали у 18 часова општи 

родитељски на којме су свечано подељене дипломе, похвалнице и награде, а затим су 

одељењске старешине заједно са својим одељењем одржали родитељске састнке у својим 

учионицама у 18:30 часова.  

Листе жеља 



Летопис ОШ „Раде Кончар“ 2017/18. 

55 
 

У петак 29.6.2018. и суботу 30.6.2018. године, ученици су попуњавали, заједно са 

родитељима/ старатељима и одељењским старешинама, листе жеља. 

 

Седница Наставничког већа 

У суботу 30.6.2018. године, одржана је седница Наставничког већа. 

 

4.10 Јули 

Упис ученика у средње школе- први уписни круг 

У недељу 8.7.2018. године био је први уписни круг, у коме је 65 од 70 ученика 

уписало жељене школе. Један ученик је нераспоређен, два ученика су по афирмативним 

мерама уписала, један ученик је уписао приватну школу, и једна ученица неће наставити 

школовање.  

Упис ученика у средње школе- други уписни круг 

У понедељак 9.7.2018. године, био је други уписни круг у коме је једна ученица 

наше школе попуњавала листу жеља и уписана у другом уписном кругу. 

 

Уређење школе током летњег распуста 

 У уторак 10.7.2018. године почело је кречење учионица з абудуће ученике првог 

разреда, а у петак 13.7.2018. године, кречење хола школе. 

4.11 Август 

Седница Наставничког већа 

У понедељак 20.8.2018. одржана је седница Наставничког већа. 

Разредни и поправни испити 

У периоду од 20.8.-24.8.2018. планиран је разредни испит, али се ниједан ученик 

није појавио на полагању. Из тог разлога, ученици понаваљају разред.  

Обука за електронски дневник 

У среду 22.8.2018. године, одржана је обука за примену електронског дневника, на 

којој су учествовале наше: Лидија Којић, наставник разредне наставе, и Радојка Рашић, 

наставник предметне наставе. 

Семинар 2000 дигиталних учионица 
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Четири наставника наше школе у петак и суботу (24.8.-25.8.2018.) прошла су обуку 

за дигиталне уџбенике.  

Седница Наставничког већа 

У четвртак 30.8.2018. године, одржана је седница Наставничког већа, последња за 

шк. 2017/2018. годину. 

Колективни излет 

У петак 31.8.2018. године, реализован је излет за колектив ОШ „Раде КОнчар“ са 

дестинацијом Београд- Шид.  

 

 

 

 

4.12 Вуковци и ученик генерације 
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Милица Гојковић VIII-1 (Ученица генерације) 

 

 

 

Милица Гојковић, VIII-1 

Дуња Бјелајац, VIII-1 

Теодора Нешић, VIII-1 

Сара Милосављевић. VIII-1 

Анђа Папан, VIII-2 

Аница Краснић, VIII-2 

Смиљана Радојевић, VIII-3 

Александра Бован VIII-3 

 

 

 


