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ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА 

 

Извод из правилника: 

 

Члан 10. 

Ученик је обавезан да поштује школска правила и одредбе о кућном реду којима се 

уређује: 

време доласка ученика у школу, трајање наставних часова и одмора, распоред 

звоњења, дужности редара и дежурног ученика, радно време секретаријата школе, време 

рада библиотеке, изглед ученика, одсуствовање ученика са часова, обавезе ученика које 

проистичу из задатака у вези са извршавањем прописа у области исхране ученика, 

заштита на раду, противпожарна заштита, обезбеђење имовине, пријема и кретања 

странаца и других лица у школи, као и остале одредбе које обезбеђују нормалне услове за 

рад и дисциплину у Школи. 

Члан 11. 

Ученик је дужан да поштује правила школског живота и рада, појединачне одлуке 

директора и школских органа, да се придржава прописа и да чува углед ученика и Школе, 

поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи, чува имовину 

Школе, чистоћу и естетски изглед школских просторија, да се стара о очувању животне 

средине и понаша у складу са правилима еколошке етике. 

Члан 12. 

Дужност ученика и свих запослених у Школи је да својим понашањем доприносе 

остваривању општих и посебних циљева образовања и васпитања, квалитета рада и 

подизања угледа установе. 

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета или 

ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања. 

Члан 13. 

Ученичка права су да: 

1. слушају и поштују једни друге; 

2. решавају проблеме разговором, а не насиљем; 

3. чувају школску имовину и ствари других ученика; 
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4. прихватају друге иако се разликују од њих; 

5. труде се да нађу заједничко решење. 

Члан 14. 

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права. 

Дужности ученика су и да: 

1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе: 

- долази у Шкoлу на време, пре почетка часа - 10 минута пре звона, а после знака за 

почетак наставе буде на свом месту, спреман за њен почетак; сваки долазак после 8.00 или 

14.00 (13.30 за ученике старијих разреда) часова сматра се закашњењем и евидентира се у 

дневнику рада; 

- након закашњења на час пријављује се дежурном ученику или чувару и иде на 

час, забрањено је задржавање по ходницима и другим просторијама школе, сматраће се да 

је неоправдано изостао изузев уколико изостанак не оправда родитељ личним доласком 

или лекарским оправдањем; 

- пре почетка првог часа ученици у дворишту испред школске зграде кад зазвони за 

улазак у школу морају да стану у ред предвиђен за своје одељење и тако чекају да их 

дежурни наставник пусти у школу. 

2. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења 

наставника; 

- на часу и другим облицима образовно-васпитног рада, испита, културних и 

спортских и других активности се дисциплиновано и примерно понаша; 

- не сме да: омета час или неки други облик образовно - васпитног рада, испита, 

културних и спортских и других активности коришћењем: мобилног телефона, 

електронских уређаја, снимањем камером појединца против његове воље; 

- не сме да омета час или други облик образовно – васпитног  рада, испита, 

културних и спортских и других активности добацивањем, недозвољено устаје са места; 

- у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика 

преписивања и других недозвољених облика: користи се мобилним телефоном, 

електронским уређајима, и другим средствима; 

3. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи; 
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4. долази у Школу и на друга места на којима Шкoлa организује и спроводи 

образовно – васпитни процес, прикладно и уредно одевен за наменске активности. 

Законом о основама система образовања и васпитања и Правилником о протоколу 

поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање прописане су 

забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају 

лица, односно групе лица по основу који је прописан Законом и друго. Као и забрана 

насиља, злостављања и занемаривања. 

Правила понашања у погледу одевања у Школи. 

Дечаци не смеју да носе: 

- шорц 

- мајице на бретеле 

- папуче за плажу, јапанке 

- капе/качкете, капуљаче/на часу 

- навијачка обележја/шалове, капе/ у школи 

- тетоваже и пирсинг 

Девојчице не смеју да носе: 

- шорц 

- непримерено кратке сукње /од V – VIII разреда/дужине: 4 прста водоравно изнад 

колена  

- кратке мајице које откривају слабински део тела, мајице са дубоким деколтеом, 

мајице са танким бретелама, голих леђа и рамена, 

- обућу са високим потпетицама 

- папуче за плажу, јапанке 

- мараме на глави/на часу 

- провидне и затегнуте одевне предмете 

- тетоваже и пирсинг 

- накит претераних димензија и у претераним количинама. 

Ученика ће одељенски старешина упозорити на обавезу поштовања одредаба. 

Уколико ученик дође у школу неприкладно или неуредно одевен предметни наставник у 

сарадњи са дежурним наставником, одељенским старешином обавештава родитеља и 

може да га врати кући. Ученик је дужан да се пристојно обуче и одмах врати у школу. 
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5. да се брине о личној хигијени и уредности, односно хигијени просторија у 

којима се врши образовно - васпитна делатност; 

Дечаци не смеју да долазе у школу: 

- дуге, распуштене и неуредне косе/ако је дуга коса мора бити уредно везана, 

шишке не смеју упадати у очи; 

- обојене косе. 

Девојчице не смеју да долазе у школу: 

- дуге, распуштене и неуредне косе /ако је дуга коса мора бити уредно 

везана, шишке не смеју упадати у очи, коса не сме падати на клупу у току рада;  

- нашминкане нападно и непримерено свом узрасту; 

- предугачких или нападно намазаних ноктију. 

6. чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија, односно 

имовину других организација за време посете или извођења дела програма образовно – 

васпитног рада ван Шкoле; 

7. да брине о ормарићу који је задужио, држи га уредно и да га закључава; 

8. стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке 

етике; 

9. сам води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за 

време трајања школског одмора; 

10. ученик чува од оштећења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе 

које издаје Школа; 

11. чува од оштећења школску имовину, односно имовину других за време 

извођења образовно - васпитног рада; 

12. треба да се придржава правила и мера безбедности: заштите од пожара – мере 

безбедности евакуације из објекта школе, заштите од струјног удара и удара грома, 

опасност од неовлашћеног уласка у објекат, присвајање и злоупотреба имовине, опасност 

услед непоштовања основних хигијенских - санитарних норми за време остваривања 

образовно-васпитног рада и других активности које организује школа и других мера и 

безбедности прописаних општим актима Школе; 

13. да води рачуна о свом понашању и кад није у Школи; 

14. да у Школи поштује школска правила, одлуке директора и органа школе; 
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15. да у школу улази и да из ње излази искључиво на излаз за ученике и да ни у које 

сврхе не користи службени улаз у школу, осим уз посебно одобрење наставника или 

домара Школе.  

Члан 15. 

Ученику у Школи није дозвољено да: 

1. уноси оружје, оруђе или друга средства, којима се могу нанети озледе, угрозити 

животи ученика и запослених или другог лица, односно нанети штета школској или 

личној имовини; 

2. угрожава, омаловажава, дискриминише или издваја лица по основу расне, 

националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких или психичких 

својстава, сметњи у развоју или инвалидитета, здравственог стања или узраста, 

социјалног, културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења или да 

подстиче или не спречава те активности; 

3. уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотике и друга средства са 

психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика; 

4. самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе; 

5. пуши у просторијама и испред Школе, 

6. касни на наставу и друге активности у школи; 

7. самовољно напушта час и друге активности у којима као ученик Школе 

учествује; 

8. користи и злоупотребљава мобилни телефон и информационе технологије, 

вокмен и друга средства којима ремети рад на часу или психички угрожава личност 

ученика и наставника; 

9. омета извођење наставе и самовољно напушта час и друге активности у којима 

као ученик Школе учествује; 

10. да уништи, оштети, сакрије, изнесе преправи или допише податак у евиденцији 

коју води школа или друга организација, односно преправи или дописује податке у јавним 

исправама које издаје Шкoла или орган, односно исправи коју изда друга организација, 

уништи или изврши крађу имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика 

или запосленог; 

11. улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења; 
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12. задржава се у ходницима Школе за време часа; 

13. за време одмора напушта двориште школе; 

14. да на часовима жваће гуму, грицка семенке, једе, пије течност без одобрења 

наставника; 

15. за време великог одмора борави у учионици, осим редара; 

16. злоупотреби лекарско уверење, оправдање и исправе ради правдања изостајања 

са наставе што повлачи дисциплинску одговорност. Злоупотребом се сматра и 

испуњавање бланко оправдања, његово фалсификовање, скенирање. 

Члан 16. 

Дужности редара су да: 

- припрема средства и услове за наставу; 

- да по истеку 10 минута од почетка часа, ако час није започет по важећем 

распореду часова, пријави дежурном наставнику, психологу, педагогу или директору 

школе; 

- обавештава наставнике о одсуству ученика; 

- чува личне предмете, књиге и прибор ученика, као и да се стара о хигијени 

учионице; 

- да води рачуна о реду и дисциплини за време одмора; 

- пријављује свако оштећење имовине Школе или личне имовине, а посебно да пре 

почетка наставе уочене недостатке пријави одељењском старешини или дежурном 

наставнику. 

Члан 17. 

Ученик, родитељ, односно старатељ ученика дужан је да у року од осам дана 

правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације. 

На који начин ће родитељ да оправда изостанак зависи од разлога због којег је 

ученик изостао из школе. 

Ако се ради о изостајању због болести потребно је оправдање лекара. 

Изостајање до једног дана родитељ правда лично доласком у школу код 

одељенског старешине. Ако ученик изостане са наставе дуже од једног дана родитељ 

обавештава Школу о разлозима изостанка у року од 8 дана. 
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Ако је изостанак због учествовања на такмичењима из неког предмета или 

такмичења ван школе, родитељ правда изостанак на основу претходног одобрења од 

стране директора школе и потврдом Установе која је организовала активност . 

Протеком рока утврђеног законом за правдање изостанака, изостанци се сматрају 

неоправданим изостанцима и одељењски старешина је дужан да их као такве евидентира у 

дневник рада и о томе обавести родитеља, односно старатеља ученика. 

Члан 18. 

Ученик може бити привремено или за одређену школску годину ослобођен 

савлађавања програма физичког васпитања у целини и делимично. 

Наставничко веће школе доноси одлуку о ослобађању ученика од физичког 

васпитања на основу предлога лекара. 

1.1 Почетак и завршетак наставе 

Члан 19. 

Почетак и завршетак часа, као и време улажења у школску зграду и учионице 

објављује се звоњењем, према утврђеном распореду. 

За време свих великих одмора ученици излазе из учионица у ходник или двориште, 

зависно од временских прилика. 

За време одмора ученици су дужни да одржавају дисциплину, да чувају школску 

имовину и да воде рачуна о свом угледу и угледу школе. 

Члан 20. 

По завршетку наставе ученици напуштају школску зграду и двориште. Изузетно, 

ученици могу остати у згради, ако је то предвиђено планом рада школе. 

Члан 21. 

Школа похваљује ученике за њихов допринос у остваривању боље дисциплине на 

часу, за развијање међусобних односа ученика базираних на узајамном разумевању и 

сарадњи у одељењу или ван њега, као и за развијање бољих међуљудских односа са 

другим ученицима, запосленима и трећим лицима. 

Ученике који постижу изузетне резултате у образовно-васпитном процесу Школа 

награђује на крају школске године, сходно материјалним, односно финансијским 

могућностима, у складу са законом и општим актом. 
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1.2 Одсуствовање ученика са наставе 

Члан 22. 

Одсуствовање ученика са појединог часа одобрава предметни наставник, а 

одсуствовање са наставе у току дана одобрава одељенски старешина.  

Члан 23. 

Ученик треба да поштује правила понашања, а уколико их повреди школа појачава 

васпитни рад са учеником у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског 

старешине, педагога, психолога, посебних тимова уз обавезно учешће родитеља, односно 

старатеља ученика. 

Ученик који прекрши правила понашања школе може да одговара за лакшу 

повреду обавеза утврђену општим актом школе, тежу повреду обавеза ако је та обавеза у 

време извршења била прописана Законом о основној школи и за повреду забране у складу 

са Законом о основама система образовања и васпитања. 

За лакше повреде обавеза ученика које су прописане овим Правилима понашања и 

Статутом школе може се изрећи васпитна мера опомена, укор одељенског старешине или 

укор одељенског већа. 

Васпитна мера се изриче ученику без вођења васпитно - дисциплинског поступка. 

За теже повреде обавеза ученика води се васпитно - дисциплински поступак који је 

хитан и покреће се Закључком директора. 

Васпитно - дисциплински поступак води се применом правила општег управног 

поступка и окончава се решењем. 

Члан 24. 

Васпитно - дисциплинска мера може да се изрекне ученику само за повреду обавезе 

учињене у току текуће школске године, ако је школа претходно предузела неопходне 

активности васпитног карактера уз учешће родитеља/старатеља и посебно оформљеног 

тима. 

Кад предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика 

обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране прописане Законом 

озбиљно угрожен интегритет другог лица. 
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Члан 25. 

Ученик, односно родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју ученик 

нанесе школи, школској и личној имовини запослених, намерно или из крајње непажње, у 

складу са законом. 

1.3 Лични изглед ученика 

Члан 26. 

Ученици су дужни да у школу долазе уредни, у пристојној одећи, са пристојним 

фризурама. 

1.4 Издавање и конзумирање оброка  

Члан 27. 

Надзор при издавању и конзумирању оброка врши дежурни наставник. При 

вршењу надзора дежурни наставник се стара о: 

- благовременој расподели и конзумирању оброка; 

- хигијенском и културном издавању и конзумирању оброка; 

- хигијени ученика; 

- реду и дисциплини ученика за време пријема и конзумирања оброка. 

Дежурном наставнику помажу за то одређени ученици. 

Члан 28. 

Радну одећу обавезно мора да носи: 

- запослени на припреми и издавању оброка; 

- друга лица која непосредно обављају послове у школској кухињи. 

1.5 Учешће ученика и запослених у противпожарној заштити 

Члан 29. 

Ради очувања живота ученика и запослених и очувања имовине школе, запослени 

се оспособљавају за руковање уређајима, опремом и другом средствима намењеним 

гашењу пожара и спасавању људи и имовине. 

Члан 30. 

Оспособљавање запослених спроводи школа уз сарадњу и стручну помоћ 

ватрогасних организација. 
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Члан 31. 

Ученици и запослени обавезни су да спроводе прописане противпожарне мере, као 

што су: 

- упознавање са опасностима од пожара и стално спровођење мере за заштиту од 

пожара; 

- најхитније обавештавање о пожару задуженог за послове противпожарне заштите 

и учествовање у гашењу пожара; 

- забрана пушења, уношења експлозивног материјала и опасних предмета. 

Члан 32. 

Пушење се забрањује у затвореним просторијама у којима се обавља васпитно – 

образовна делатност, укључујући и зборнице, као и у школском дворишту. 

Члан 33. 

Забрањено је у школску зграду и двориште уношење експлозивног материјала, 

оружја, бодежа, као и других опасних предмета. 
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2. Резултати са такмичења 

Резултати са општинских такмичења 2015/16. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Сања Драгаш  VIII 1 Вера Вучићевић II место   

Душан Бјелогрлић VII 3 Вера Вучићевић II место  

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Михајло Станковић II 3 Катица Марић  I место пливање 

Дуња Радић II 3 Катица Марић  I место пливање 

Милош Рађеновић II 3 Катица Марић  I место атлетика 

Нађа Божић II 3 Катица Марић  I место џудо 

екипно такмичење девојчице Даница Величковић III место одбојка 

    

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

Алекса Мићановић VIII 1 Радојка Перић II место енглески 

Катарина Стјеповић VIII 4 Тања Веселинов II место француски 

Јована Миловић VIII 4 Тања Веселинов III место француски 

Андреа Кандијаш VIII 4 Тања Веселинов III место француски 

    
ХЕМИЈА 

 

Тара Ракочевић VII 3 Катица Михајловић III место 
 

 

    

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Књижевна олимпијада 

Катарина БиоградлијаVII 3 Драгана Миловановић I место   

Тамара Дрча VII 4 Драгана Миловановић I место   

Андреа Ђокић VII 2 Јелена Петаковић II место   

Анђела Бакић VIII 1 Драгана Николин Коларић II место   

Верица Поповић VIII 1 Драгана Николин Коларић III место   

Граматика 

Ирина Шошо VII 1 Драгана Николин Коларић I место   
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Миа Ћуковић VII 1 Драгана Николин Коларић I место   

Димитрије Петровић V 3 Јелена Петаковић II место   

Јована Миловић VIII 4 Драгана Миловановић II место   

    

ФИЗИКА 

Алекса Мићановић VIII 1 Сибела Јурић II место   

Тамара Дрча VII 4 Сибела Јурић III место   

Анђела Бакић VIII 1 Сибела Јурић III место   

    
ИСТОРИЈА 

Сања Драгаш VII 4 Љиљана Марковић I место   

Никола Недељковић V 4 Љиљана Марковић III место   

Томислав Бурсаћ V 4 Љиљана Марковић III место   

Михајло Бошковић VIII 3 Љиљана Марковић III место   

    
ГЕОГРАФИЈА 

Миа Божанић VII 2 Владимир Јовичић III место   

Марија Крсмановић VIII 4 Владимир Јовичић III место   

    
МАТЕМАТИКА 

Михајло Јанчевић IV 1 Биљана Томић I место   

Урош Џамбас IV 4 
Александра Гостовић 

Јовичић 
I место   

Марко Тошев IV 2 Ненад Јокић I место   

Михајло Костић IV 1 Биљана Томић II место   

Стефан Вучковић III 3 Ратка Безбрадица II место   

Уна Ерор III 2 Зорана Петковић Живановић III место   

Димитрије Петровић V 3 Зорица Јелић III место   

Алекса Мићановић VIII 1 Зорица Јелић III место   

    
МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Ана Костић VI 1 Ивана Шљивић I место 
народна 

песма 
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Уна Живановић VIII 2 Ивана Шљивић I место 
староградска 

песма 

Теодора Митрашиновић VIII 2 Ивана Шљивић I место 

популарна 

песма свих 

епоха 

Софија Миленковић; Жарко 

Арсенијевић; Катарина Поповић V 4 
Ивана Шљивић I место 

терцет 

народна 

песма 

Катарина Поповић VIII 1 Ивана Шљивић II место дечија песма 

Рагбет Гаши VIII 3 Ивана Шљивић II место 
народна 

песма 

Милица Порчић, Андријана Јанић, 

Анђа Папан VI 2 
Ивана Шљивић II место 

класична 

песма 

Ивана Велов VIII 3 Ивана Шљивић III место 
класична 

песма 

Теодора Жигурски V 4 Ивана Шљивић III место дечија песма 

Сара Хубач V 1 Ивана Шљивић II место 
староградска 

песма 

 

 

Резултати са градских такмичења 2015/16. 

   

 
БИОЛОГИЈА 

 

 

Миа Ћуковић VII 1 Марина Илић I место 

 

 

Милица Гојковић  VI 1 Дијана Вукадиновић I место 

 

 

Душан Бјелогрлић VII 3 Дијана Вукадиновић II место 

 

 

Лука Михајловић VII 3 Дијана Вукадиновић II место 

 

 

Данијела Станић  V 3  Дијана Вукадиновић II место 

 

 

Ивана Велов  VIII 3  Марина Илић II место 

 

 

Никола Станковић VIII 2  Марина Илић III место 

 

 

Аница Краснић  VI 2 Марина Илић III место 

 

 

Николина Николић VII 2  Марина Илић III место 

 

 

Тара Ракочевић VII 3 Дијана Вукадиновић III место 
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 МУЗИЧКА КУЛТУРА  

 

Теодора Митрашиновић VIII 2 Ивана Шљивић специјална 

 

 

Катарина Ђокић,  

Софија Милосављевић, 

Жарко Арсенијевић  V 4  

Ивана Шљивић I место 

 

 

Уна Живановић  VIII 2 Ивана Шљивић II место 

 

     
 СРПСКИ ЈЕЗИК  

 Књижевна олимпијада  

 

Катарина Биоградлија VII3 Драгана Миловановић I место 

 

 

Тамара Дрча  VII 4 Драгана Миловановић II место 

 

 

Андреа Ђокић  VII 2 Јелена Петаковић II место 

 

 

Верица Поповић VIII 1 Драгана Николин Коларић II место 

 

 

Анђела Бакић VIII 1 Драгана Николин Коларић II место 

 

 
Граматика 

 

 

Ирина Шошо VII 1 Драгана Николин Коларић I место 

 

 

Димитрије Петровић V 3 Јелена Петаковић III место 

 

     

 
ИСТОРИЈА 

 

 

Недељковић Никола V 4 Љиљана Марковић  I место 

 

     

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

Алекса Мићановић VIII 1 Радојка Перић II место 

 

     

 
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Марко Влаховић  VIII 1 Владимир Вукосављевић  I место скок у даљ 
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Остала такмичења и конкурси 

 

„Читалачка значка“ 

И ове године наши ученици су се са библиотекарком Благицом Здравковић вредно 

спремали за такмичење „Читалачка значка“. На такмичењу је награђено 19 ученика. 

Освојили су 24 награде и постали носиоци титула Поштовани писар и Поштовани 

говорник, као и највећих признања - Велики поштовани говорник и Велики поштовани 

писар. То су следећи ученици:  

- Стефан Савић, ученик одељења I1 – Поштовани говорник; 

- Нађа Бурсаћ, ученица одељења I4 – Поштовани говорник; 

- Лука Бецић, ученик одељења II1 – Поштовани говорник; 

- Анђела Здравковић, ученица одељења II1 – Поштовани говорник; 

- Анастасија Дражић, ученица одељења II1 – Поштовани писар; 

- Јелена Симеуновић, ученица одељења II2 – Поштовани говорник; 

- Катарина Каназир, ученица одељења II3 – Поштовани говорник и Поштовани 

писар; 

- Милица Ђорђевић, ученица одељења II3 - Поштовани говорник; 

- Анђела Косановић, ученица одељења II3– Поштовани говорник; 

- Драгана Шурок, ученица одељења III3 – Поштовани писар и Велики поштовани 

говорник; 

- Јелисавета Мартиновић, ученица одељења IV1 - Поштовани говорник: 

- Милица Грозданић, ученица одељења IV3 – Поштовани говорник; 

- Ариа Бижић, ученица одељења IV3 – Поштовани говорник; 

- Сара Ковачевић, ученица одељења V1 – Поштовани говорник; 

- Данијела Станић, ученица одељења V3– Поштовани говорник и Велики 

поштовани писар; 

- Теодора Нешић, ученица одељењаVI1 – Поштовани писар и Велики поштовани 

говорник; 

- Николина Николић, ученица одељења VII2 – Поштовани говорник. 

- Анђела Бакић, ученица одељења VIII1 – Поштовани говорник и Поштовани писар; 

- Ивана Велов, ученица одељења VIII3 – Поштовани говорник.  
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Награђени ученици су 19. маја 2016. године присуствовали свечаној додели награда 

коју је организовала градска библиотека „Свети Сава“ и организација „Пријатељи деце 

Земуна“. 

 

„Доситејево перо“ 

У школској 2015/2016. години у оквиру билблиотекарске секције ученици су се 

припремали и за такмичење „Доситејево перо“ (дечја књижевна критика). У складу са 

пропозицијама овог такмичења библиотекар је направио шесточлану екипу. Њу су чиниле 

ученице трећег и седмог разреда: Уна Ерор III2, Драгана Шурок III3, Нађа Грего-Ружир 

III4, Ива Стаменковић VII1, Јелена Савић VII1 и Катарина Биоградлија VII3. Ове ученице 

су у другом полугодишту имале два круга читања савремених дела за децу, часове 

консултовања у вези са анализом дате литературе, након чега су самостално писале 

књижевну критику о задатим делима и оцењивале их. Оне су то завршиле у предвиђеном 

року и њихови записници су предати благовремено комисији. 

 

„Матерња мелодија и образовање“ 

Ове године наши ученици су са својим наставницима учествовали на XII 

литерарном конкурсу „Матерња мелодија и образовање“. Награђене су ученице Катарина 

Биоградлија VII3, са својом наставницом Драганом Миловановић, и Миа Божанић VII3,са 

наставницом Јеленом Петаковић. Обе ученице су награђене III местом на овом конкурсу. 
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3. Школске активности током године 

3.1 Септембар 

Уређење школе током летњег распуста 2015. 

 

 

 

Током летњег распуста, док су ученици одмарали у школи су обављени велики 

радови на уређењу школског простора и обнови намештаја. Вредне екипе мајстора су се 

смењивале, а спремачице и домари уређивали простор. Тако су уређене учионице првих 

разреда, окречене, купљене су нове табле и дотеране клупе и столице. Сала за физичко је у 

потпуности обновљена, стављен је нови паркет и окречена је. Холови су уређени тако што 

су скинута тешка метална врата и замењена модерном алуминијумском столаријом. 

Библиотека школе премештена је у приземље и опремљена новим библиотечким 

намештајем. Обновљено је двадесетак врата на ормарићима која су била улубљена, 

уређени су подови у учионицама, офарбана столарија у тоалетима на другом спрату. На 

школу је постављена нова, велика светлећа табла. 

Сада је потребно да сви заједно сачувамо оно што смо уредили и направили, како 

би нам у школи било пријатније и лепше! 
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Свечани пријем првака 2015. 

 

 

 

Ове, 2015/16. школске године, ОШ „Раде Кончар“ је примила своју 54. генерацију 

првака! Прве разреде ове године су примиле учитељице: Соња Микић I-1, Дејана Николић  

I-2, Драгица Симић I-3 и Лидија Којић I-4, као и учитељица у боравку - Радмила 

Марковић. Након свечане приредбе,  коју су припремили ученици бивших и садашњих 

четвртих разреда, прваци су стали у свој први ред и отишли на свој први час. Било је лепо, 

весело и свечано! 

Прваци, срећан вам почетак школовања! 

 

Седница Наставничког већа 

 

Дана 10.09.2015. одржана је седница Наставничког већа. 
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Дани народне баштине у Земуну 

 

 

У оквиру манифестације Дани народне баштине, наши ученици су 22.09.2015. уз 

пратњу учитеља Чоко Зорана, посетили КУД „Бранко Радичевић“ у Земуну. Тамо су 

слушали предавање о пореклу и карактеристикама народних игара, видели збирку 

народних ношњи и присуствовали проби млађег и старијег ансамбла народних игара. 

Ученици су похваљени за лепо понашање, а они сами тврде да су са ове 

манифестације понели мноштво лепих успомена. 

 

Заветна слава општине Земун 

 

 

У недељу 27.09.2015, на Крстовдан наши ученици 

млађих и старијих разреда уз пратњу вероучитељице Љиљане 

Пуцаревић и учитељице Маје Пражић учествовали су у 

облежавању заветне славе наше општине Земун. Светковање је 

почело Литургијом у храму Св. Николаја Мирликијског, а 

затим је литија прошетала земунским улицама: Његошевом, 

Главном и Прерадовићевом до Магистратског трга где је 

обављен свечани обред сечења славског колача. Искористили 

смо и прилику да се прошетамо по кеју и центру града. 
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Систематски преглед ученика седмих и осмих разреда 

 

Друге недеље септембра ученици седмих разреда ишли су на редован очни 

систематски преглед у Дом здравља Земун. Током следеће недеље докторка Шутаковић је 

радила систематски преглед ученика осмих разреда у просторијама школе ученици су 

добили и последњу ревакцину Ди-Те и Полио. 

 

Прича о једној виолини 

 

У оквиру теме „Историја развоја традиционалних инструмената” реализована је 

29.09.2015. године радионица „Прича о једној виолини”. У фоајеу општине Земун 

одржано је вече посвећено виолини. О магији најтананијег инструмента, уметности ручне 

израде и предностима овог начина над фабричком производњом, говорили су Биљана и 

Јован Поповић из Уметничке радионице „Пуж”, са дугом традицијом врхунског 

мајсторства. Демонстрацији звука виолина ручне израде из радионице „Пуж” у извођењу 

професора и ученика Музичке школе „Коста Манојловић” присуствовали су наши 

ученици које су водиле наставница музичке културе Ивана Шљивић и наставница 

ликовног васпитања Бојана Ражнатовић. 

 

Стари занати 

 

Затварајући манифестацију „Дани европске баштине“ домаћини и организатори 

бројних догађаја повели су, у уторак 20.09.2015. године основце из ОШ „Светозар 

Милетић, ОШ „Раде Кончар” и ОШ „Петар Кочић” у обилазак неких од репрезентативних 

земунских занатских радњи са дугом породичном традицијом. У „Златари Андрић” могли 

су да виде и део процеса израде златног накита. Пуно знатижеље најмлађих изазвала је и 

часовничарска радња, посао кројача, али и шеширџија, оштрача и бравара. Наше ученике 

водила је наставница техничког и информатичког васпитања Драгана Жаревац. 
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Ноћ истраживача 

 

Биолошка секција коју води 

наставница Дијана Вукадиновић је са 

ученицима 6. и 7. разреда 25.09. 

присуствовала манифестацији под 

називом „Ноћ истраживача“ која се 

одржала у Кнез Михајловој улици и на 

Студентском тргу. Ученици су имали 

прилику да се упознају са разним областима, како биологије, тако и осталих наука: 

физике, хемије и да науче нешто ново кроз игру, као и да на крају освоје и дипломе као 

најбољи млади истраживачи.  

Ученици су учествовали у следећим активностима: 

1. „Лов на благо“ – Фарма будућности – ученици су у епрувете сами садили жељену 

биљчицу 

2. Ученици су имали прилику да направе свог мутанта кућне мушице 

3. У оквиру презентације Стоматолошког факултета, ученици су могли сами себи да 

изваде брис из грла и затим посматрају под микроскопом да ли можда имају 

бактерије 

4. Прављење грејача за руке од природних материјала уз помоћ одређених хемијских 

супстанци 

5. Лековите биљке 

6. Биљке „Господари времена“ 

7. Ученици су могли да се упазнају са астрономијом 

8. Презентовање силе инерције 

9. За крај лепог дружења, додела диплома :) 
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III место на литерарном конкурсу „Недовршена прича“ 

 

Пријатељи деце Земуна и Вождовца објавили су збирку недовршених прича, 

ученика млађих разреда под називом „Мој друг мрав и Лепотан Лазар“. 

Јелена Стојић, ученица наше школе, одељења IV-1, освојила је трећу награду за 

своју недовршену причу на тему Мој друг мрав. 

 

Креативна радионица 

 

 

 

У петак 25.09.2015, одржана је креативна радионица ученика и учитеља наше 

школе. Овом приликом је реализована обука за коришћење JUMPINGCLAY полимерске 

глине  за моделовање. Резултат заједничких активности су веома занимљиви радови 

ученика и учитељица. 
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3.2 Октобар 

Ђачка песничка сусретања 

 

 

 

У оквиру Дечје недеље, у уторак 6.10.2015. године, у градској библиотеци „Свети 

Сава“, песник Радислав Јовић организовао је ђачка песничка сусретања за ученике 

земунских и новобеоградских школа. Гости су били и чланови наше библиотекарске 

секције, библиотекарка Благица Здравковић и учитељица Соња Микић. Сара Хубач, 

ученица V-1, прошлогодишња победница на градском такмичењу у рецитовању, казивала 

је стихове песме „Уна из Земуна“ песника Радислава Јовића. У делу програма у коме су се 

представили ђаци песници Анђела Димитријевић, ученица V-2, говорила је стихове своје 

песме „Љубав“. 

Књижевни сусрет је био изузетан, и наше ученице су имале прилику да чују своје 

вршњаке ствараоце и стекну нова пријатељства. 
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На додели награде „Доситејево перо“ 

 

 

 

У среду 7.10.2015. године у сали Удружења књижевника Србије на свечаној додели 

награде „Доситејево перо“ били су присутни чланови библиотекарске секције и 

библиотекарка Благица Здравковић. Анђела Димитријевић, Татјана Смркуљ и Павле 

Ђоковић су, као млађи чланови дечјег књижевног жирија, током прошле школске године, 

читали дела актуелних књижевника за децу, писали критике и оцењивали нове књиге. 

Старији чланови дечјег књижевног жирија били су: Катарина Стијеповић, Татјана Стекић 

и Виктор Цветковић, ученици VIII-4. Они су ишчитавали дела савремених писаца за 

старији дечји узраст и, својим критичким освртима и оценама, рангирали дате књиге. 

У свечаном програму учествовале су две наше ученице. Анђела Димитријевић 

читала је своје мишљење о књизи „Мајстор за љуљашке, клацкалице, тобогане и ...“, чији 

је аутор Филип Младеновић, у такмичарском делу са писцима за млађи дечји узраст, 

добио награду „Доситејево перо“. 

Катарина Стијеповић је прочитала своју критику о роману „Мушки дневник“, који 

је, по мишљењу дечјег књижевног жирија, проглашен за најбољу књигу за старији дечји 

узраст. Аутор романа Душан Пејчић, такође, је постао овогодишњи носилац „Доситејевог 

пера“. 
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Дечија недеља 

 

У оквиру овогодишње Дечије недеље која је реализована у периоду од 5. до. 11. 

октобра, под мотом „Подршка породици – најбоља подршка деци“, ученици и наставници 

наше школе учествовали су у разним облицима рада. 

На часовима одељенских заједница отворена је Дечија недеља упознавањем 

ученика са Конвенцијом о правима детета ОУН и израђивањем паноа са порукама и 

правима деце.  

На седници Ученичког парламента ученици су излагали своје ставове и уверења о 

породици данас, као и о свом положају у њој, шта виде као могуће механизме подршке 

породици који би могли да се развију и реализују у оквиру школе, шта виде као примере 

добре праксе, а шта као препреке.  

Песник Радислав Јовић је у градској библиотеци „Свети Сава“ организовао ђачка 

песничка сусретања за ученике земунских и новобеоградских школа. Гости су били и 

чланови наше библиотекарске секције, библиотекарка Благица Здравковић и учитељица 

Соња Микић. Сара Хубач, ученица V-1, прошлогодишња победница на градском 

такмичењу у рецитовању, казивала је стихове песме „Уна из Земуна“, песника Радислава 

Јовића. У делу програма у коме су се представили ђаци песници, Анђела Димитријевић, 

ученица V-2, говорила је стихове своје песме „Љубав“. Књижевни сусрет је био изузетан, 

а наше ученице су имале прилику да чују своје вршњаке ствараоце и стекну нова 

пријатељства. Јелена Стојић, ученица V-1, освојила је III место на конкурсу Недовршена 

прича. 

На свечаној додели награде „Доситејево перо“ у сали Удружења књижевника 

Србије, били су присутни чланови библиотекарске секције и библиотекарка Благица 

Здравковић. Анђела Димитријевић, Татјана Смркуљ и Павле Ђоковић су, као млађи 

чланови дечјег књижевног жирија, током прошле школске године, читали дела актуелних 

књижевника за децу, писали критике и оцењивали нове књиге. Старији чланови дечјег 

књижевног жирија били су: Катарина Стијеповић, Татјана Стекић и Виктор Цветковић, 

ученици 8-4. Они су ишчитавали дела савремених писаца за старији дечји узраст и, својим 

критичким освртима и оценама, рангирали дате књиге. У свечаном програму учествовале 

су две наше ученице. Анђела Димитријевић је читала своје мишљење о књизи „Мајстор за 
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љуљашке, клацкалице, тобогане и ...“, чији је аутор Филип Младеновић, у такмичарском 

делу са писцима за млађи дечји узраст, добио награду „Доситејево перо“. Катарина 

Стијеповић је прочитала своју критику о роману „Мушки дневник“, који је по мишљењу 

дечјег књижевног жирија, проглашен за најбољу књигу за старији дечји узраст. Аутор 

романа Душан Пејчић, постао је овогодишњи носилац „Доситејевог пера“. Након 

програма, Анђелу и Катарину интервјуисала је екипа РТС-а, па су имале прилику да са 

њима разговарају о свом читалачком укусу. Ученици су са уживањем пратили 

манифестацију, упознали многе писце и фотографисли се са њима. Разговарали су са 

писцем Душаном Пејчићем који им је обећао да ће бити гост наше школе чим изађе из 

штампе други део романа, а писац Божидар Пешев упознао их је са историјатом 

додељивања награде „Доситејево перо“. Посебно задовољство ученицима су причиниле 

дипломе и књиге које су добили за учешће у дечјем књижевном жирију. 

На Дан отворених врата, ученици и секретар Пријатеља деце Земуна, били су гости 

градоначелника Општине Земун. Ученици су активно учествовали у давању својих 

предлога за лепше и срећније детињство. 

Ученици четвртог разреда припремили су приредбу за пријем првака у Пријатеље 

деце Земуна. Током програма низале су се веселе песме, модерне игре и занимљиви 

драмски прикази. Наши најмлађи другари су са великом пажњом гледали сваку тачку, а 

топлим и искреним аплаузом су наградили труд својих вршњака. 

Ученици наше школе учествовали су на ликовном конкурсу под мотом Дечије 

недеље „Подршка породици – најбоља подршка деци“. Организоване су школске изложбе 

ликовних радова на тему Дечије недеље. 

Земун, октобар 2015. 

Заменик секретара Пријатеља деце Земуна 

Ксенија Кукрић 
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Прва отворена врата школе 

 

У понедељак 12. октобра 2015. у 19 часова одржана су прва отворена врата школе. 

 

Систематски преглед ученика трећих разреда 

 

Дана 16.10.2015. докторка Шутаковић је у школи обавила редовни систематски 

преглед ученика трећих разреда. 

 

Иди да би се вратио… 

 

 

 

У петак 16.10.2015. пријатно поподне у нашој школи провели смо у друштву нашег 

бившег ученика ВЛАДИМИРА КРУНИЋА и његовог пријатеља, познатог глумца 

МИЛАНА ВАСИЋА. 

Незаборавна сећања, детињство, успомене оживели су кроз разговор и смех. 

Милан ускоро завршава своју нову представу коју бисмо радо погледали са својим 

ученицима. Ми смо му пожелели много успеха! 
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Посета планетаријуму астрономског друштва „Руђер Бошковић“ 

 

 

 

У петак 16. октобра ученици старијих разреда наше школе које је у склопу 

слободних активности из области предмета Географије организовао професор Владимир 

Јовичић, посетили су Калемегданску тврђаву и планетаријум астрономског друштва 

„Руђер Бошковић“. Након обиласка цркве Свете Петке и Ружице, уценици су имали 

прилику да посете звездани биоскоп у склопу Планетаријума. Презентација о Сунчевом 

систему и звезданом небу, уз вођење стручног астронома, изазвала је велико интересовање 

код наших ученика. 

 

Обележавање Дана здраве хране 

 

Поводом Дана здраве хране, 16. 10. 2015. године, чланови биолошке секције, и 

њихова наставница биологије Дијана Вукадиновић, су са члановима библиотекарске 

секције, и библиотекарком Благицом Здравковић, одржали заједнички час. Млади биолози 

су својим другарима представили пирамиду исхране и објаснили им како могу слаткише и 

брзу храну да замене здравим и корисним намирницама које су такође укусне. Након 
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њихових занимљивих објашњења чланови 

библиотекарске секције читали су стихове о воћу, 

поврћу и другој храни, па су овај час учиниле још 

занимљивијим песме Милована Данојлића, 

Добрице Ерића, Љубивоја Ршумовића, Дејана 

Алексића и Недељка Попадића. 

 

Предавање о заштићеним добрима Земуна 

 

Градска општина Земун у сарадњи са 

Заводом за заштиту животне средине, дана 

19.10.2015. организовала је у нашој школи 

предавање о заштићеним добрима Земуна. 

Овом предавању су присуствовали ученици 

осмог разреда са њиховом наставницом 

биологије Марином Илић. Они су могли да се упознају са природним добрима Земуна, као 

што је Велико ратно острво на коме се налази велики број заштићених биљних и 

животињских врста. 

 

Дан отворене школе 
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У среду 21.10.2015. одржан је дан отворене школе у оквиру ког су ученици млађих 

разреда заједно са својим учитељима и родитељима организовали радионице. 

Најзанимљивије су биле оне о јесени (III разред), знаменитим личностима Србије (IV 

разред) и уметничке радионице које је организовало веће II разреда. Први разреди су, 

заједно са родитељима бирали најлепше свеске. Ученици су показали своју маштовитост, 

а родитељи су се радо одазвали и учествовали у раду.  

 

Излет трећи разред 

 

Дана 22.10.2015. ученици трећег разреда ишли су на излет  Нови Сад – 

Петроварадин – Фрушка Гора. 

 

Отварање игралишта у насељу „Сава Ковачевић“ 

 

 

 

У складу са традиционално добрим односима са Градским зеленилом Београд, 

ученици наше школе су 23.10.2015. године били позвани од стране овог предузећа да 

присуствују отварању дечијег игралишта у насељу „Сава Ковачевић“. Ученици боравка са 

учитељицама Дином Војиновић, Радмилом Марковић имали су привилегију да први 

испробају нове љуљашке, клацкалице и друге реквизите на овом предивно уређеном 
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терену, а ученици четвртих разреда са учитељима: Биљаном Томић и Ненадом Јокићем 

одиграли су фудбаалску и кошаркашку утакмицу. 

Отварању су присуствовали и челни људи општине Земун, директор Градског 

зеленила и заменик градоначелника Београда који су са ученицима убацили по који кош и 

опробали се у фудбалу. Потом су заједно одиграли једну партију „Мица“. Како су ученици 

победили, за награду су добили пун тањир бомбона! 

 

На 60. међународном београдском сајму књига 

 

 

 

Чланови литерарне, драмске и библиотекарске секције су са својим наставницама 

Драганом Миловановић и Јеленом Петаковић, и библотекарком Благицом Здравковић, у 

уторак 27.10.2015. посетили 60. међународни београдски сајам књига, који се ове године 

одржава под слоганом „Шта би било да није било?“. 

Ученици су обишли штандове својих омиљених издавачких кућа, уживали у 

разгледању и куповини књига, неки су учествовали и у квизу „Негујмо српски језик“, а 

посебно су их обрадовали сусрети са писцима и поклони од разних издавача. Вратили смо 

се пуни дивних утисака и испуњени вером у то да се дружење са књигом увек претвара у 

чудесну авантуру и незабораван доживљај. 
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Излет други и четврти разред 

 

Дана 28.10.2015. ученици другог и четвртог разреда били су на полудневном 

излетуна релацији Авала – манастир Раковица – Милошев конак. 

  

Екскурзија седми разред 

 

Дана 28.10.2015. ученици седмог разреда отишли су на дводневну екскурзију на 

релацији манастири Студеница и Жича – Врњачка Бања – Лазарев град. 

 

Екскурзија осми разред 

 

Дана 29.10.2015. ученици осмог разреда отишли су на тродневну екскурзију на 

релацији манастир Благовештење – Сирогојно – Златибор – Бајина Башта – Дрвенград – 

манастир Рача – Перућац. 

 

Књижевни сусрет са писцем Дејаном Алексићем 

 

 

 

Дејан Алексић, познати писац за децу и одрасле, посетио је нашу школу у четвртак 

29.10.2015. године. Тада је за ученике трећег и четвртог разреда одржан књижевни сусрет. 

 Са писцем су се дружили и чланови библиотекарске секције. 
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Не може се говорити о савременим ауторима књига за децу, а да се не помене име 

Дејана Алексића, који је у књижевности за најмлађе познат као аутор осам песничких 

књига, цењен и као приповедач и као аутор позоришних комада, а његове књиге су 

награђиване најзначајнијим књижевним признањима („Бранкова награда“, „Просветина 

награда“, награда „Матићев шал“, награда САНУ „Бранко Ћопић“, награда „Политикиног 

забавника“, двоструки добитник награде „Невен“, награде „Змајевих дечјих игара“, 

награде Радио Београда, „Доситејево перо“ и награде „Гашино перо“). Његова књига 

„Кога се тиче како живе приче“ проглашена је 2013. године на Сајму књига у Београду за 

најбољу књигу за децу. Алексићеве песме и приче увршћене су у многе антологије и 

преведене на неколико европских језика. 

Као и у Алексићевом стваралаштву, тако је и на књижевном сусрету било много 

смеха, шалa и досетки, а подједнако су уживала и деца и учитељи. Радост је очигледно 

била обострана, јер је  књижевник био пријатно изненађен дочеком, а након сусрета је 

изјавио да га је одушевило интересовање наше деце за књижевно стваралаштво. 

 

3.3 Новембар 

Пројекат „Ја знам да знам и зато хоћу и могу“ 

 

Током октобра и новембра месеца удружење Пријатеља деце Земуна реализовало је 

у нашој школи пројекат „Ја знам да знам, и зато хоћу и могу“. Подршку удружењу у 

реалиција предавања и радионица пружила је психолог наше школе.   

У пројекат „Ја знам да знам, и зато хоћу и могу“ били су укључени одабрани 

ученици седмих и осмих разреда: укупно њих 14. Предвиђено је и реализовано неколико 

тематских предавања и радионица. Посебно су биле значајне искуствене радионице у 

оквиру којих су ученци могли да одиграју и продискутују нека од својих личних 

искустава. Завршетак ових радионица увек је био посвећен заједничком проналажењу 

нових решења за тешке или конфликтне ситуације. Током предавања ученици су били 

упознати са Конвенцијом о правима детета, коју је усвојио УНИЦЕФ. Упознати су са 

правима и одговорностима која из ове Конвенције проистичу. 
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Током одржаних предавања и радионице обрађиване су теме које су ученицима 

пружиле могућност да сазнају различите нове информације и на тај начин унапреде своје 

комуникацијске и социјалне вештине. Нагласак током предаваља био је на развоју 

осетљивости и разумевања за друге, затим на умањењу треме или стидљивост коју неки 

ученици осећају када треба да изнесу пред другима своје ставове или потребе. Ученици су 

научили како да асертивно реагују, као и како да без насиља разреше уобичајене школске 

сукобе.    

Као позитиван исход ових радионица очекујемо успешнију комуникацију међу 

ученицима, смањивање броја конфликтих ситуација, као и исправније поступање ученика 

када се овакве ситуације догоде, затим већу мотивисаност ученика за тимски рад и 

адекватније понашање приликом рада у тиму, и накрају очекујемо и задовољство ученика 

због усвојених нових компетенција.   

 

Седница Наставничког већа 

 

Дана 6.11.2015. одржана је седница Наставничког већа. 

 

Боравак у акцији озелењавања Јеловца 
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У уторак, 17. новембра ученици Техничке школе „Змај” реализовали су акцију 

сађења украсних садница у земунском парку Јеловац. У акцији су учествовали и ученици 

Школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић”, као и и гости из Техничко-

школског центра Марибор и Средње мешовите школе „17. септембар” са Жабљака. 

Овој лепој акцији прикључили су се ученици боравишне групе првог и другог 

разреда наше школе са својим учитељицама. Наши ученици су посетили парк Јеловац и 

помогли стријим ученицима око сађења биљака и кроз искуство научили много тога 

новог. 

 

У посети Војном музеју 

 

Ученици 7. и 8. разреда су у 

среду  18.11.2015. у организацији и 

пратњи својих наставника Љиљане 

Марковић, Драгане Миловановић и 

Владимира Јовичића обишли Војни 

музеј на Калемегдану. Уз стручно 

вођење водича погледали су сталну 

поставку музеја и најновију  изложбу  

поводом стогодишњице Првог 

светског рата и повлачења преко 

Албаније. Сви су уживали у обиласку, а наставници  посебно истичу заинтересованост и  

знање својих ђака које су том приликом и показали. 

 

Едукативни програм: „Све што желиш да знаш о пубертету“ 

 

Дана 23.11.2015. у организацији компаније DNA global group одржано је предавање 

за све девојчице, ученице 6.разреда под називом „Све што желиш да знаш о пубертету“. 

Иста компанија већ неколико година у нашој школи реализује едукативни програм под 

истим називом. У оквиру овог програма девојчице су присуствовале предавању и 

презентацији на тему пубертета и свих промена које га прате. Девојчице су имале прилику 



Летопис ОШ „Раде Кончар“ 2015/16. 

39 
 

да од предавача дипломираног биолога, Маријане Синовчић, чују исцрпне информације о 

физичким променама (расту и развоју), променама у емотивној и социјалној сфери које 

већ обележавају њихово одрастање, а биће присутне све до одраслог доба. Девојчице су 

имале прилику и да на крају предавања постављају питања и учествују у дискусији. На тај 

начин су могле да разреше све недоумице које имају о овом бураном, прелазном периоду. 

Након предавања ученице су изразиле задовољство одслушаним предавањем и корисним 

информацијма које су сазнале.  

 

Друга отворена врата школе 

 

У уторак 24. новембра 2015. у 18.45 часова, одржана су друга отворена врата 

школе. 

 

Предавање за ученике осмих разреда „Алкохолизам“ 

 

 

 

У четвртак, 26. новембра 2015.године, у свечаној сали ОШ „Раде Кончар“, педагог 

школе Маријана Маринковић одржала је предавање на тему „Алкохолизам“, намењено 

ученицима осмог разреда. 

Ученици одељења VIII-1, VIII-2, VIII-3 и VIII-4, њих око седамдесет могли су да 

чују предавање о историји алкохола, штетности, као и болестима које алкохол изазива. 

 Предавање у виду power point презентације, односило се и на поражавајуће резултате 



Летопис ОШ „Раде Кончар“ 2015/16. 

40 
 

истраживања међу младима у Србији, да трећина средњошколаца редовно пије, као и да је 

89.1% њих пробало једно или више алкохолних пића. Штетност алкохола огледа се како у 

телесним, тако и у психосоцијалним поремећајима. Након презентације, директорка и 

педагог су одговарале на питања присутних. 

 

Општинско такмичење у одбојци 

 

 

 

Током новембра наша школа је била домаћин општинског такмичења у одбојци за 

дечаке, у категорији 5.и 6. разреда. Наша школа је имала прилику да угости укупно 11 

екипа из основних школа у Земуну. Такмичење је протекло у лепој атмосфери и 

позитивном такмичарском духу. Дечаци су настојали да уз приче и дружење са 

вршњацима остану „професионали“ и да у сваком мечу дају свој максимум. За поштовање 

фер плеја током такмичења биле су задужене ревносне судије. 

И док наши дечаци нису успели да се пласирају међу прве три екипе на општини, 

девојчице су забележиле леп успех. Током такмичења наш тим је показао своју добру 

уиграност и борбеност. Наше девојчице су завршиле такмичење као треће на општини!  
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Сусрет са песникињом 

 

Љиљана Нинковић Мргић, књижевница за децу и одрасле, ауторка 11 песничких 

збирки, збирке драмских текстова и два романа за одрасле, посетила је нашу школу 

26.11.2015. На сусрету са књижевницом су се дружили ученици првог и другог разреда, а 

она им је казивала стихове из својих књига „Молим учитељице“, „Причао ми Страхиња“, 

„Шепурење“ и „Пингвини су чудо једно“. 

 

 

Ученици су са уживањем пратили излагање наше гошће. 

 

Пројекција филма „Човек и птица“ 
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Крајем новембра у свечаној сали школе, ученици трећег и четвртог разреда 

присуствовали су предавању и пројекцији филма „Човек и птица“. Ученици су били у 

пратњи својих учитељица Маје Пражић и Александре Гостовић-Јовичић,  као и 

наставнице биологије Марине Илић.  Предавање и пројекцију филма за ученике наше 

школе организовала је Општина Земун у сарадњи са Заводом за заштиту животне средине. 

Ученици су могли да стекну важна знања из области екологије, упознали су се са 

угроженим врстама птица у Србији и сазнали на које начине могу да им помогну. 

 

Green Fest и радионица „Машта и флаша могу свашта“ 

 

 

 

Ученици, чланови еколошке секције са наставницом биологије Марином Илић 

током новембра  присуствовали су Green Fest-у и радионици „Машта и флаша могу 

свашта“. Заједно са ученицима других Основних школа, правили су разне украсе, саксије 

и накит од старих пластичних флаша. На овај начин научили смо како се старе ствари 

могу рециклирати и поново употребити и како нашу планету можемо да сачувамо од 

прекомерног отпада. 
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3.4 Децембар 

Час грађанског васпитања у општини Земун 

 

Наставници грађанског васпитања Јелена Петаковић и Александар Ђуровић су 11. 

децембра, са ученицима шестих и седмих разреда посетили општину Земун, у оквиру 

програма под називом „Упознајмо локалну самоуправу”, који представља практични део 

наставе Грађанског васпитања. 

 

 

 

Ђаци су имали прилику да током посете општинском здању добију основне 

податке о историји земунске самоуправе, сазнају све о начину изборне процедуре, улоге 

одборника, структури и организацији локалне самоуправе, односно градских општина. 

Ученици су информисани о надлежностима Општине, на који начин се доносе одлуке, као 

и о улози коју грађани имају у креирању политике развоја своје заједнице. Уз практичну 

наставу, ученицима је подељен и пратећи штампани материјал који садржи основне 

информације о Градској општини Земун. 

Наши ученици су се сусрели са представницима Канцеларије за младе општине 

Земун, као првим институционалним оквиром који им пружа могућност да се укључе у 

друштвени живот заједнице и активно учествују у планирању своје будућности и 

остваривању грађанских права и слобода. 
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У живом разговору ђаци су показали висок ниво знања и заинтересованости за 

развој Земуна, и са секретаром Скупштине Марком Јанковићем и координатором 

Канцеларије за младе Жељком Кларићем разговарали су о наставку школовања, 

афинитетима и будућим професијама. 

 

Хуманитарни програм „Другари другарима“ 

 

У ОШ „Раде Кончар”, 16. децембра одржан је хуманитарни програм „Другари 

Другарима” који је реализован уз подршку Општине Земун и Града Београда. 

 

 

 

У препуном холу школе уз плесне нумере чланова Клуба „Латино денс” и Студија 

глуме „Две бесне глисте” многобројни гости су уживали у програму и показали велику 

солидарност према својим другарима Наталији и Николи Гачићу. 

Председник општине Земун Дејан Матић изразио је велико задовољство што је 

успешно организован један овакав догађај и показана велика солидарност. Испред 

Општине Земун хуманитарном програму присуствовао је и члан Већа Драган Матијевић. 
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Заменица председника Скупштине града Београда Андреа Радуловић рекла је да 

Град Београд помаже деци не само да развију свој таленат, већ и да се виде и чују, те да у 

будућности могу и професионално да се баве уметношћу и да живе од ње. 

Директорка ОШ „Раде Кончар” Маја Костић поздравила је присутне, захвалила се 

организаторима и ђацима на показаној одговорности и доброчинству у многим 

ситуацијама, када је потребна подршка другарима. 

Прикупљена средстава за одлазак Наталије и Николе у Летонију на Светско 

првенство у плесу предата су њиховој мајци која се дирљиво захвалила на подршци свима 

који су помогли хуманитарни догађај у Земуну. Такође представници продукције 

„Емоушн” уручили су Гачићима авионске карте за Ригу, престоницу Летоније. 

Брат и сестра Гачић су чланови Плесног клуба „Латино денс” из Земуна и ученици 

наше школе, већ годинама освајају прва места на домаћим и међународним такмичењима. 

Одлазак у Летонију је још једна прилика да величанствено представе свој Земун, Београд 

и Србију. 

 

Купљено озвучење за школу 

 

Дана 16. децембра 2015. школа је купила озвучење за школу: миксету, два звучника 

и један жични микрофон. 

 

Школско такмичење рецитатора 
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У четвртак 10. децембра 2015. године одржано је школско такмичење рецитатора за 

ученике млађих разреда. Ученике од првог до четвртог разреда слушала је трочлана 

комисија чији су чланови биле: Дина Војновић, професор разредне наставе, Благица 

Здравковић, библиотекар и Драгана Ерић, професор разредне наставе. По њиховом 

мишљењу било је много одличних рецитатора, а најбољи су следећи ученици: 

1. Јелена Симеуновић II2 – „Љутито мече“ 

2. Тара Трајковић I1 – „Страшан лав“ и Мина Мићановић IV1 – „Еколошка 

песма“ 

3. Нађа Грего Ружир III4 – „Трач посматрач“ и Ана Раос IV3 – „Балерина и 

фудбалери“ 

 

Пупинов јубилеј 

 

Ове 2015. године обележавамо важан Пупинов јубилеј-тачно стотину година од 

када је пријавио својих седам патената, али и осамдесет година од Пупинове смрти, због 

чега је УНЕСКО ову годину прогласио годином Михајла Пупина. 

 

 

 

Тим поводом посетили смо ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ у Београду и погледали 

изложбу   Пупин–од духовне до физичке реалности. Ову интерактивну поставку видело је 

25 ученика седмог и осмог разреда у пратњи својих наставника: Радојке Пилић, Љиљане 

Марковић, Драгане Миловановић и Владимира Јовичића. 
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Један пакетић – много љубави 

 

Ђаци наше школе су у великом броју  учесвовали у акцији „Један пакетић - много 

љубави“, коју је организовао Црвени крст Земуна. Свако одељење је сакупило прегршт 

слаткиша, сланиша и грицкалица, те њима напунило џакове-новогодишње пакетиће. 

 

 

 

Управа школе од срца се захваљује свима који су, као и увек, учествовали у овој 

хуманитарној акцији. 

Родитељи наших ученика и њихова деца поново су показали, да се у животу треба 

руководити чувеном  изреком  Душка Радовића: 

„НАШЕ МАЛО МОЖЕ БИТИ МНОГО ЗА ОНЕ КОЈИ НЕМАЈУ НИ МАЛО.“ 

 

Промоција програма ученичког предузетништва 

 

Ученици осмих разреда имали су прилику да 18.12. присуствују промоцији 

програма ученичког предузетништва. Промоцију је одржала гђа Љиљана Марковић, 

испред Регионалне агенције за развој и европске интеграције. У организацији и 

реализацији промоције учествовала је и психолог наше школе Марија Боројевић.  

Ученици су саслушали краће предавање, а затим су били укључени у радионицу 

чији је циљ био мотивација ученика да размишљају о приватном бизнису као једној од 

опција за развој каријере. Задатак ученика био је да осмисле који вид предузетништва би 

покренули и на који начин би своју идеју представили потенцијалним клијентима. 
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Наши осмаци су реализацији овог задатка пришли са пуно креативних и добрих 

идеја, уз пуно духа и шарма. Презентовање идеја је протекло у ведрој атмосфери и уз 

пружање подршке вршњацима. Посебно нам се допала шармантна реклама групе која ће 

покренути продавницу кућних љубимаца: „Сви воле мачиће, зато купите маче код нас. 

Ако купите пса, нећете имати маче!“ 

 

Трећа отворена врата школе 

 

У среду 23. децембра 2015. у 18.45 часова, одржана су трећа отворена врата школе. 

 

Представљање музичке школе 
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У среду, 23.12. нашу школу су посетили ученици Музичке школе ,,Коста 

Манојловић“, из Земуна. Ученици првог разреда су слушали композиције изведене на 

кларинету, клавиру, виолини и гитари. Ученица соло певања, која је наступила у пратњи 

клавира, је изазвала посебно одушевљење наших ученика. 

 

Седница Наставничког већа 

 

Дана 24.12.2015. одржана је седница Наставничког већа. 

 

Дан Еколошких јелки 

 

У среду 30.12.2015. године у нашој школи обележен је Дан еколошких јелки. Сва 

одељења од првог до четвртог разреда учествовала су у избору за најлепшу новогодишњу 

еколошку јелку. Атмосфера је била весела, а све јелке веома креативне, па је жири, у чијем 

саставу су биле: Маријана Маринковић, педагог школе, и Благица Здравковић, 

библиотекар, имао веома захтеван задатак. 
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По њиховом мишљењу прво место освојила је Јелка с оригиналним украсима од 

поврћа, коју је направило одељење IV-1. Друго место деле: Јелка Светлана (одељење III-2) 

и Јелка са лампионима од конопца (одељење III-4). На трећем месту су Новогодишња капа 

(одељење II-3) и Јелка са лампионима од теста (одељење II-2). 

 

Школски фестивал науке 

 

Школски фестивал науке одржан је у холу школе 29.12.2015. у сарадњи актива 

природних наука и учитеља, ученика од I-VIII разреда. Организатори су били предметни 

наставници: Илић Марина, Вукадиновић Дијана, Ковачевић Зора, Михајловић Катица, 

Владимир Јовичић, Сибела Јурић и Драгица Симић. 

 

 

 

Са ученицима су изводили огледе из следећих области: хемијске реакције, 

равнотеже, електричног поља, електричне струје, топлоте, светлости, екстракције 

хлорофила, доказивања дисања биљака, фотосинтезе. Школски фестивал науке је изазвао 

велико интересовање свих ученика наше школе, како оних који су учествовали, тако и 

посетилаца.  
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Кока кола караван 

 

Желимо да вам се захвалимо на подршци коју сте пружили новогодишњем Кока – 

Кола каравану, као и великој посвећености у прикупљању књига за домове за децу без 

родитељског старања. Уз подршку општина, школа, културних институција и грађана деца 

су добила књиге које ће допринети њиховом лепшемо драстању. 

Велико нам је задовољство и да вас обавестимо да је хуманитарни Кока – Кола 

караван ове године у 10 градова широм Србије прикупио рекордан број од 30.000 књига, 

чему је и ваша школа значајно допринела! 

Књиге су своје место добиле у преуређеним заједничким просторијама у 10 домова 

Србије, чиме смо заједно учинили новогодишње празнике и бораваку домовима лепшим и 

радоснијим. 

Хвала Вам на изузетном доприносу и подршци која је била одлучујућа за успех 

овогодишњег Кока – Кола хуманитарног каравана. 

 

Срдачан поздрав! 

Димитар Андонов 

Генерални директор Кока – Кола компаније за Србију, Црну Гору и Македонију 

 

3.5 Јануар 

Чеп за хендикеп 
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Дана 24.01.2016. године је у школи званично потписан Протокол о сарадњи 

између Удружења параплегичара и квадриплегичара Баната, из Зрењанина и Основне 

школе „Раде Кончар“. 

Удружење се бави прикупљањем пластичних чепова, који се шаљу на  рециклажу, а 

од прикупљених средстава се купују инвалидска колица. 

У току претходне године ученици су доносили чепове у школу, које су чланови 

удружења данас преузели. 

Добро је знати да је могуће доносити све врсте пластичних чепова: са флаша од 

вода, сокова, јогурта, балона за воду 5/6/8 литара, са паковања од козметичких производа: 

шампона, омекшивача, купки; са млека и других тетра пак амбалажа, са кечапа, уља, чак и 

кутијице киндер јајета. Једино се не сакупљају поклопци за тегле, кантице, кутије 

сладоледа. 

Свима који су чепове доносили Удружење и школа се неизмерно захваљују. 

Надамо се да ћемо и у будућем периоду бити вредни и хумани. 

 

Предавање лекара Црвеног крста 

 

 

 

У оквиру редовне сарадње наше школе са организацијом Црвеног крста, 19.01. у 

просторијема школе др Саша Миленовић, лекар и наставник средње медицинске школе, 

одржао је предавање за ученике седмих разреда. Предавање је омогућило ученицима да 

кроз стручне инфомације добијене од лекара, представљене кроз аспект превенције и 

заштите здравља, сазнају више о опасностима које носе болести зависности или 
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енергетски напитци. Такође, кроз дискусију са предавачем ученици су могли да добију 

информације, али и савете везане за хуманизацију односа између полова.   

 

Семинар: Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања 

 

У суботу 23.01.2016. у школи је реализован семинар Школско законодавство – 

основа развоја образовања и васпитања, чији су аутори Смиља Крнета и Биљана Лајовић, 

а реализатори у школи биле су Смиља Крнета и  Славица Ђорђевић. Семинар је похађало 

29 запослених у школи.  

 

Приредба закориснике Дома пензионера 

 

 

 

У складу са традиционално добрим односима и сарадњом са Домом пензионера 

„Бежанијска коса“, ученици наше школе су одржали приредбу за кориснике Дома 

26.01.2016. године. Желели су да празник своје школе поделе са старијима. Од њих су 

добили велики аплауз као захвалност за успешно одржану приредбу. 
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Прослава школске славе 2016. 

 

 

 

У среду 27.01.2016. прославили смо Светог Саву, школску славу.Након свечаности 

сечења славског колача у холу школе је одржана свечана приредба, на којој су ученици 

наше школе показали шта знају и шта све могу. Додељене су награде за Светосавски 

литерарни конкурс који је расписала литерарна секција наше школе поводом школске 

славе. 

Дан је протекао у свечаној и веселој атмосфери у присуству бројних гостију, родитеља и 

ученика. 

 

Седница Наставничког већа 

 

Дана 28.01.2016. одржана је седница Наставничког већа. 
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Посете вртићима 

 

 

 

Ученици четвртог разреда су током јануара  посетили вртиће ,,Флора“ и ,,Земунски 

бисер“, где су одржане  приредбе посвећене будућим првацима. Уз глуму, песму и игру 

провели смо дивне заједничке тренутке. 

 

Подела ђачких књижица са успехом ученика у I полугодишту 

 

Дана 29.01.2016. обављена је подела ђачких књижица. 

 

3.6 Фебруар 

Хармоника врата на свечаној сали 

 

За време распуста постављена су хармоника врата на свечаној сали и тиме се 

радови у овом простору приводе крају. 

 

Електронска табла 

 

У учионици IV-2 постављена је електронска табла и БИМ пројектор.  
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Седница Наставничког већа 

 

Дана 24.02.2016. одржана је седница Наставничког већа. 

 

Општинско такмичење из математике 

 

У суботу 27.02.2016. наша школа је била домаћин општинског такмичења из 

математике, за млађе разреде са уже територије Земуна. Учествовало је преко 200 

такмичара.  

 

3.7 Март 

Школско математичко такмичење ,, Мислиша“ 

 

 

 

У нашој школи је, у  четвртак, 10. марта 2016.  организовано школско математичко 

такмичење ,,Мислиша“. Учешће у такмичењу су узели ученици другог, трећег и четвртог 

разреда. Вредно и предано су решавали своје задатке, а дежурни наставници су се трудили 

да сам поступак такмичења прође по предвиђеним пропозицијама. Надамо се да задаци 

нису били много тешки и да ће наши другари постићи запажене резултате. 
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Посета музеју Вука и Доситеја 

 

 

 

У сарадњи и корелацији међу предметима, планираним планом и програмом, 

ученици седмог и осмог разреда су 10.03.2016.  са наставницом историје Љиљаном 

Марковић и наставницом српског језика Драганом Миловановић посетили Вуков и 

Доситејев музеј. 

 

Четврта отворена врата школе 

 

У четвртак 17. марта 2016. у 18:45 часова, одржана су четврта отворена врата 

школе. 

 

Опера „Чаробни напитак“ 

 

Ученици  7. и  8. разреда су 28.3.2016. у пратњи својих наставница Љиљане 

Марковић и Драгане Миловановић у Мадленијануму слушали оперу за младе Чаробни 

напитак . Са представе смо изашли носећи дивне утиске и осећај да смо душу оплеменили 

спознајом да се све може купити и имати, осим праве љубави и среће. 
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Најусхићенији су били они којима је ово био први одлазак у оперу. 

 

Кошаркашка екипа дечака 5. и 6. разреда освојла II место на општинском 

такмичењу 

 

 

Екипа наших дечака, ученика 5. и 6. разреда коју је формирао наставник физичког 

васпитања Владимир Вукосављевић је 28. марта учествовала на општинском такмичењу у 

кошарци. Освојили су 2. место. У тиму наше школе су били: 
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1. Петар Георгиевски VI-2 

2. Лазар Вујовић VI-2 

3. Стеван Јанус VI-1 

4. Алекса Кузељевић V-4 

5. Урош Иванковић VI-1 

6. Андреј Мирковић VI-2 

7. Стефан Грегорић VI-3 

8. Вељко Аћимовић V-2 

Браво дечаци !!! 

 

3.8 Април 

Рекреативна настава на Тари 

 

У недељу 3.04.2016. четврти разреди са учитељима: Биљаном Томић, Ненадом 

Јокићем и Зораном Чокоом су отишли на рекреативну наставу на Тару. 

 

Јавна набавка – ручак за ученике 

 

Дана 6.04.2016. вршено је отварање понуда за јавну набавку мале вредности - ручак 

за ученике. 

 

Пробни матурски испит 

 

У петак 15.04.2016. одржан је пробни матурски испит за ученике осмих разреда и 

то из математике. У суботу 16.04. 2016. одржан је пробни матурски испит - српски језик и 

комбиновани тест.  
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Драматизација Нушићеве „Кирије“ 

 

 

 

У петак, 14.04.2016. у нашој школи је одржан један необичан час српског језика у 

одељењу V-4. Угледни час наставнице Драгане Миловановић је на тренутак учионицу 

претворио у право мало позориште. Сви ученици су по групама наступали у представи 

Кирија, Бранислава Нушића. Импровизованом позорницом су летеле и цвркутале птице, 

путовало се возом у Швајцарску и Италију и одјекивао смех и аплауз публике. Овој 

премијери су присуствовале и наставница Љиљана Марковић и психолог Марија 

Боројевић. Сви смо уживали и кроз игру много научили о позоришној уметности и 

књижевности. 

 

Седница Наставничког већа 

 

Дана 14.04.2016. одржана је седница Наставничког већа. 
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Шта знаш о саобраћају 

 

У уторак 19.04.2016. године, ученици првих разреда слушали су предавање о 

саобраћају. На поклон су добили сликовнице и флуоресцентне прслуке! 

 

Општинско такмичење „Читалачкa значкa 2016.“ 

 

Општинско такмичење „Читалачке значке 2016.“, на коме је у нашој школи 

учествовало 35 ученика, одржано је у уторак, 19.04.2016, у Библиотеци „Раде Кончар“. 

Начитани, млади Кончарци, ученици од петог до осмог разреда, показивали су своје дивно 

припремљене читалачке дневнике и пред жиријем говорили о прочитаним делима и 

личним утисцима у вези са њима, надахњујући, притом, преостале другаре да се баве 

темама и књижевним световима истих књига. Без треме, отворено, инспиративно и 

речито, ови ученици наше школе показали су да такмичење доживљавају и као вид 

дружења, уживања и једног од одабраних путева за креативно и интелектуално развијање 

сопствених личности. 

О свему сведоче једнако заинтересована и раздрагана лица учесника, пре и у току 

такмичења. 

 

Пролећни карневал 
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У петак, 22.04.2016, у нашој школи је одржана манифестација под називом 

„Пролећни карневал“. Ученици млађих разреда су тог дана публици представили своје 

костиме, уз песму и игру. У правом пролећном, сунчаном дану, уз веселу и разиграну 

децу, школа је одисала полетом, устрепталошћу, разиграношћу, шаренилом, као и неком 

посебном повезаношћу између деце, родитеља и наставника, јер су сви заједно допринели 

да се ова лепа манифестација  догоди. 

У ОШ „Раде Кончар“, ,,Пролећни карневал“ се обележава већ традиционално, неколико 

година уназад. 

 

Били смо у позоришту! 

 

 

 

Ученици петог и седмог разреда су у уторак, 26.4.2016, гледали представу 

Магареће године позоришта Бошко Буха. 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. 
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3.9 Maj 

Пробијена врата за публику на свечаној сали 

 

У уторак 02.05.2016. пробијена су врата за публику код бине на свечаној сали наше 

школе. 

 

Први број часописа „Кончарац“ 

 

Дана 5.05.2016. уочи Дана школе из штампе је изашао први број часописа 

„Кончарац“. Главни и одговорни уредник часописа је професор српског Јелена Петаковић, 

издавач директорка Маја Костић, штампа „Алтанова“. 

 

Излети и рекреативне наставе у мају (први, трећи, пети и шести разред) 

 

Дана 10.05.2016. ученици петог разреда ишли су на излет у Вршац. Истог дана 

ученици првог разреда били су на излету на релацији Купиново – Обедска бара – Доњи 

Товарник – Пећинци. 

Трећи разреди су 11.05.2016. отишли на рекреативну наставу на Златибор. 

Дана 17.05.2016. шести разреди су ишли на излет Топола – Опленац. 

 

Заједнички родитељски састанак ученика осмог разреда 

 

Заједнички родитељски састанак ученика осмог разреда у вези са завршним 

испитом и уписом у средње школе одржан је 13.05. у 18 часова. Родитељски састанак 

припремили су и реализовали: Маја Костић, директор - процедура и организација 

завршног испита у нашој школи; Марија Боројевић, психолог - Професионална 

орјентација ученика; Марјана Маринковић, педагог - начин бодовања и попуњавање листе 

жеља; разредне старешине: Драгана Николин Коларић, Радојка Пилић, Зорица Јелић, 

Драгана Миловановић - успех на пробном завршном по предметима.  
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Пета отворена врата школе 

 

У петак 13. маја 2016. у 18:45 часова, одржана су пета отворена врата школе. 

 

Кошење траве и уређење дворишта 

 

Дана 18.05.2016. трећи пут смо косили траву. Ученици су свесрдно помагали у 

уређењу дворишта, припремајући се за Дан школе.  

 

Седница Наставничког већа 

 

Дана 18.05.2016. одржана је седница Наставничког већа. 

 

Дан школе 

 

 

 

У петак 20.05.2016. године прославили смо још један Дан школе. Овог пута у новој 

свечаној сали на другом спрату наше школе. У присуству бројних гостију, родитеља и 

ученика, директорка школе Маја Костић најавила је приредбу коју су ученици и њихови 

наставници „са љубављу“ спремали. Приредба је замишљена као „Старо српско посело“. 

Хол школе и сценографија уређени су са обележјима српске традиционалне културе, а 
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ученици су играли и певали уз прелепу српску музику.  Ученици седмог и осмог разреда 

спремили су колажни програм „Бисери пољем расути“, састављен од народних 

умотворина питалица, пословица, шала и мудрости, док су ученици млађих разреда 

изводили игре и песме. 

Публика је извођаче наградила громогласним аплаузом! 

 

Пројекат „Покрени своју будућност“ 

 

 

Од 11.априла до 20.маја наша школа била је домаћин страним студентима 

ангажованим у оквиру пројекта „Покрени своју будућност“, студентске организације 

AIESEC. Пројекат се односи на развијање неформалног образовања ангажовањем страних 

студената који наше ученике упознају са животом и радом у њиховој земљи. Тако је наша 

школа била домаћин студентима из Бразила, Турске и Бугарске. 

Током 5 недеља боравка у нашем граду и нашој школи, страни студенти су 

одржали интерактивне језичке радионице за ученике наше школе. Радионице у трајању од 

2 сата, одржавале су се два пута недељно током 5 недеља. Ученици су били подељени у 

две групе које су усавршавале енглески језик и једну групу која је учила француски. Сви 

ученици су након  одслушаног програма добили и сертификат. Осим основне намене ових 

радионице- учења језика, овај пројекат био је и добра прилика да наши ученици упознају и 
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друге културе. Они су од својих предавача могли да сазнају много различитих и 

занимљивих информација о државама из којих су дошли: од историје, преко система 

образовања до обичаја у свакодневном животу. 

Наши ученици су захваљујући овом пројекту кроз разговор, дружење, разговор и 

добру атмосферу квалитетно унапредили своје знање енглеског и француског језика. 

Учећше у овим радионицама од срца препоручују и  наредним генерацијама! 

 

Вече страних језика 

 

 

У нашој школи је у понедељак 30.5.2016.године одржано друго по реду Вече 

страних језика. Наставнице енглеског и француског језика припремиле су програм заједно 

са својим ученицима, како би се промовисало учење страних језика. На приредби су 

учествовали ученици од II до VIII разреда, који су рецитовали и певали 

на француском, енглеском, италијанском и руском језику. За труд који су уложили и за 

оно што су показали на сцени, ученици су били награђени бурним аплаузом публике. 

Да би ово вече било овако лепо припремљено и свечано потрудиле су се 

наставнице енглеског језика Биљана Рајковић и Наташа Маринковић, као и наставница 

француског језика Радојка Пилић. Захваљујемо се на ангажовању и наставници музичког 

https://www.youtube.com/watch?v=Hrq6IvOXv4I
https://www.youtube.com/watch?v=FY-NWPZ2eRE
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Ивани Шљивић, наставници српског језика Јелени Петаковић и учитељици Биљани 

Петровић, која се потрудила да наши ученици имају шарене костиме. 

 

3.10 Јуни 

Рекреативна настава други разред 

 

Дана 1.06.2016. ученици другог разреда отишли су на рекреативну наставу у 

Сокобању. 

 

Приредба за прваке 

 

 

 

У четвртак, 2.06.2016.  гости  наше  школе  били  су  будући  прваци  и њихови 

родитељи. Малишани   су  са  одушевљењем  пратили  програм  који   су  наши  ученици  

припремили  специјално  за  њих. Певали  смо , играли, глумили и рецитовали сви  

заједно. Поклонили  смо  им  први  број  школског  часописа   „Кончарац“  и  научили  их 

речи  школске  химне. Веома  смо  се  потрудили  да  им  боравак  у нашој школи 

протекне  у дружењу  у  пријатној  и  веселој  атмосфери. 
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Посета председника општине Земун 

 

 

 

Председник општине Земун, Дејан Матић, посетио је нашу школу 03.06.2016. 

године. Интересовао се за унутрашње уређење и потребе које школа има. У пријатном 

разговору, директорка га је упознала са најважнијим проблемима. 
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Смотра дечјег стваралаштва „Кончаријада“ 

 

 

 

У нашој школи се 3.06.2016. одржала школска свечаност ,,Кончаријада“. Овог пута, 

због колебљивих временских прилика, продајна изложба се одвијала испред учионице 

сваког одељења. Поново се свуда чула песма, радосна дечја граја, а драги гости и 

посетиоци изложбе су у великом броју увеличали нашу манифестацију. Свако одељење је 

на својим штандовима представило разне предмете и украсе које су правили ученици, уз 

помоћ родитеља или учитеља. ,,Кончаријада“ је једна у низу манифестација, које 

приређујемо сваке године и којој се наши ученици радују. 

 

Подела сведочанстава ученицима осмог разреда 

 

Дана 10.06.2016. у нашој школи се одржала свечана подела сведочанстава и ђачких 

књижица ученицима осмог разреда. Пожелели смо им много успеха у даљем школовању. 

 

Пројекат „Безбедност  у саобраћају“ 

 

Пројекат „Безбедност у саобраћају“ организован је 13.06.2016. на саобраћајном 

полигону, на ком су ученици од I до IV разреда учествовали као учесници у саобраћају 

поштујући саобраћајна правила. 
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Завршни испит за ученике осмог разреда 

 

Завршни испит за ученике осмог разреда одржао се 15, 16. и 17.06.2016. године. 

Првог дана ученици су полагали испит из матерњег језика, другог дана из математике, а 

трећег дана су решавали комбиновани тест знања. 

 

Додела награде за најуређеније школско двориште 

 

Општина Земун је 24.06.2016. наградила нашу школу 3. местом на конкурсу за 

најуређеније школско двориште. Истог дана освојили смо 1. место на конкурсу Градске 

чистоће за најуређеније школско двориште. 

 

Разредни испит 

 

У периоду од 27.06.2016. до 4.07.2016. године организовани су разредни испити. 

 

Подела ђачких књижица ученицима  I-VII разреда 

 

Ученицима од I до VII разреда подељене су ђачке књижице 28.06.2016. Разговарали 

смо о протеклој школској години и пожелели им леп распуст. 

 

Извештај о самовредновању и вредновању рада школе 

 

Дана 30.06.2016. завршен је Извештај о самовредновању и вредновању рада школе. 

У току школске 2015/2016. вредноване су две области: Настава и учење и Ресурси. 

Вредновало се тако што су сви запослени попуњавали упитнике и чек листе из 

Приручника о самовредновању рада школе.  Истраживање је спроведено у периоду од 

новембра до априла месеца. У првом полугодишту вредновали смо област Наставу и 

учење (упитнике је попуњавало  46 наставника, 16 ученика чланова Ученичког парламента 

и 605 ученика школе). У другом полугодишту вредновали смо област  Ресурси  (око 50 

наставника, директор, секретар, педагог и психолог). За истраживање су коришћени 
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упитници и чек - листе из Приручника о самовредновању и вредновању рада школе, и 

упитници које су сасатављали чланови Тима, а који су прилагођени узрасту ученика 

запроцену области Настава и учење.  

Резултати су обрађени и дати су у Извештају о самовредновању рада школе. Резултати 

показују да је наша школа у високом нивоу за обе области: Ниво 4. Постоје показатељи 

који су између нивоа 3 и 4.  

 

Седнице Наставничког већа 

 

У јуну месецу одржане су три седнице Наставничког већа и то 3.06, 22.06. и 

30.06.2016. године. 

 

Постављен клима уређај у учионици одељења I-4 

 

У јуну је уз помоћ родитеља купљен и постављен клима уређај за учионицу 

одељења I-4.  

 

3.11 Јули 

Упис ученика у средње школе 

 

Први уписни круг за упис ученика у средње школе реализован је 4.07.2016, а други 

5.07.2016. године. У првом кругу 4 ученика није уписано у средњу школу, па су се 

уписали у другом кругу. 

 

Уређење школе током летњег распуста 

 

Током летњег распуста вредно се радило на уређењу школе. Учионице будућих 

првака су окречене, а уместо масне цокле стављен је кулир. Клупе и столице су дотеране. 

Купљен је намештај за једну учионицу. Хол школе је у потпуности реновиран. Урађен је 

нов под. Зидови су окречени и употпуњени масном цоклом. Постављена су врата на 
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уласку у део школе намењен продуженом боравку, чиме је он добио свој посебан кутак. У 

школском дворишту предано смо неговали наше цвеће како би нам улепшало почетак 

нове школске године коју са великом радошћу дочекујемо! 

 

3.12 Август 

Разредни испит  

 

Разредни испити обављани су у периоду од 15.08.2016. до 19.08.2016. године.  

 

Поправни испити 

 

Поправни испити одржани су у периоду од 17.08.2016. до 26.08.2016. године. 

 

Обука „Безбедност на раду“ 

 

Дана 24.08.2016. одржана је обука за запослене „Безбедност на раду“. 

 

Излет колектива 
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У понедељак 29.08.2016. 47 чланова колектива кренуло је на излет на релацији 

Виминацијум (са Мамут парком) – Сребрно језеро. У Виминацијуму смо обишли очуване 

раскошне терме, војни логор, дворане и некрополе. Посетили смо и Мамут парк, подземну 

пећину у којој су смештени скелети мамутице Вике, као и остаци још четири мамута. 

Излет смо наставили разгледањем Сребрног језера. Било је веома лепо и весело! 

 

Седнице Наставничког већа 

 

Седнице Наставничког већа одржане су 17.08.2016. и 30.08.2016. године. 
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4. Успех ученика у 2015/16. години 

4.1 Успех на полугодишту 

1. Пролазност по разредима 

ПРВИ РАЗРЕД: 

Укупно је 90 ученика ПРВОГ РАЗРЕДА који се од шк.2015/2016.године оцењују на 

следећи начин: 

Број ученика чије је напредовање мање од очекиваног: српски језик-9; енглески језик-5; 

математика-9; свет око нас-8; физичко васпитање-1; ликовна култура-4, музичка култура-

1;  

Број ученика чије је напредовање стално али спорије: српски језик-10; енглески језик-12; 

математика-7; свет око нас-4; физичко васпитање-3;  ликовна култура-5; музичка култура-

7; 

Број ученика чије је напредовање на очекиваном нивоу: српски језик-41; енглески језик-

52; математика-43; свет око нас-53; физичко васпитање-67;  ликовна култура-59; музичка 

култура-65; 

Број ученика чије је напредовање изнад очекиваног нивоа: српски језик-25; енглески 

језик-16; математика-26; свет око нас-20;  физичко васпитање-14; ликовна култура-17; 

музичка култура-12; 

Пет ученика је неоцењено, јер не похађају наставу. 

 

ДРУГИ РАЗРЕД: 

У ДРУГОМ РАЗРЕДУ има 86 ученика. Са позитивним успехом је  80  ученика или 

93,02% (4.48% нижа пролазност). Одличних 51, вр.добрих 26, добрих је 3 ученика и један 

ученик са три недовољне. Неоцењено је пет ученика. Средња оцена другог разреда: 4.56. 

ТРЕЋИ РАЗРЕД: 

У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ има 91 ученик. Са позитивним успехом је 84 ученика или 

92.31% (5.69% нижа пролазност). Одличних  је 51, вр.добрих 25, добар успех 8 и један 

ученик са једном недовољном оценом. Неоцењено је шест ученика. Средња оцена трећег 

разреда: 4.55. 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: 

У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ има 101 ученик. Са позитивним успехом је 95 ученика 

или 94.06% (0.5% виша пролазност). Одличних је 55; вр.добрих је 27; добрих је 13;са 

недовољним оценама два ученика. Неоцењено је четири ученика. Средња оцена  четвртог 

разреда: 4.37. 

 

Број ученика од другог до четвртог разреда је 278 ученика (од првог до четвртог 

368). Са позитивним успехом је 259 ученика што је 93.16 %., а највећу пролазност има 

четврти разред 94.06%.Средња оцена од другог до четвртог разреда је: 4.49. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД: 

У ПЕТОМ РАЗРЕДУ има 99 ученика. Са позитивним успехом 88 ученика или 

88.88% (0.28% виша пролазност). Одличних је 43; вр.добрих 33; добрих 12; са недовљним 

оценама два ученика. Неоцењених је девет ученика. Средња оцена петог разреда: 4.25. 

ШЕСТИ РАЗРЕД: 

У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ има 79  ученика.Са позитивним успехом је 64 ученика или 

81.01% ( 6.29% нижа пролазност). Одличних је 22; вр.добрих 27; добрих 15; са 

недовољним успехом дванаест ученика. Неоцењена два ученика.Средња оцена шестог 

разреда: 3.82. 

СЕДМИ РАЗРЕД: 

У СЕДМОМ РАЗРЕДУ има  80 ученика. Са позитивним успехом је 65 ученика или 

81.25% ( 7.9% нижа пролазност). Одличних је: 30; вр.добрих 26; добрих 7;довољна су 2, са 

недовољним оценама је 14 ученика. Неоцењен је један ученик.Средња оцена седмог 

разреда: 4.05. 

ОСМИ РАЗРЕД: 

У ОСМОМ РАЗРЕДУ има 94 ученика. Са позитивним успехом је 85 ученика или 

92.55% ( 0.6% нижа пролазност). Одличних 36; вр.добрих 37; добрих 12; са недовољним 

оценама је седам ученика. Неоцењена су два ученика. Средња оцена осмог разреда: 4.14. 

 

Средња оцена од петог до осмог разреда је 4.06. 
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2.Број негативних оцена и упоређивање са прошлом школском годином  

 

Од другог до четвртог разреда има укупно 10 недовољних оцена или 12 мање него 

прошле године. 

Недовољне оцене по предметима: 3 – енглески језик; 3 – математика; 2 – српски језик: 1 – 

природа и друштво; 1 – свет око нас. 

У петом разреду има 4 негативних оцена или 24 мање него прошле године.  

У шестом разреду има  33 негативне оцене или 13 више него прошле године. 

У седмом разреду има 21 негативна оцена или 4 више него прошле године. 

У осмом разреду има 13 негативних оцена или 4 више него прошле године. 

По предметима: 21- енглески језик; 18- математика; 11- историја; 9- географија; 4- 

биологија; 3-ТиИО; 3- француски језик; 2- физичко васпитање. 

 

Од првог до осмог разреда има 720 ученика. Од петог до осмог има 452 ученика.СРЕДЊА 

ОЦЕНА ОД ДРУГОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА: 4.27. УКУПНО неоцењених ученика од 

првог до осмог разреда: 34 или 4.72%. 

 

Нереализованих часова од петог до осмог разреда: 166 часова 

 

3. Васпитно-дисциплинске мере и упоређивање са прошлом школском годином 

  

 Од другог до четвртог разреда сви ученици имају примерно владање,осим 15 

ученика који су неоцењени због непохађања наставе. 

У петом разреду 91 ученик има примерно владање, а осам ученика је неоцењено. 

У шестом разреду 71 ученик има примерно владање, 6 вр.добро, два су неоцењена. 

У седмом разреду 74 ученика има примерно владање, 3 вр.добро, 2 добро, 1 ученик је 

неоцењен. 

У осмом разреду 85 ученика има примерно владање, 7 вр.добро, 1 добро, један неоцењен. 

 

Укупан број ученика са смањеном оценом из владања је 19, што је за 2 више у односу на 

прошлу годину. 
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4. Сарадња са родитељима 

Од 30 наставника који су учествовали у оцењивању квалитета сарадње са родитељима 

8 % сматра да има задовољавајућу, 

71 % сматра да има добру сарадњу и  

21 % сматра да има одличну сарадњу. 

 

Анализу припремио педагог Маријана Маринковић 

Земун, Јануар 2016. 

 

4.2 Успех на крају школске године 

1. Пролазност по разредима 

ПРВИ РАЗРЕД: 

Укупно је 91 ученика ПРВОГ РАЗРЕДА ( 46 дечака и 45 девојчица): 

Број ученика чије је напредовање мање од очекиваног: 8;  

Број ученика чије је напредовање стално али спорије:12; 

Број ученика чије је напредовање на очекиваном нивоу:31; 

Број ученика чије је напредовање изнад очекиваног нивоа: 36 ; 

Четири ученика је неоцењено, јер не похађају наставу. 

 

ДРУГИ РАЗРЕД: 

У ДРУГОМ РАЗРЕДУ има 86 ученика. Са позитивним успехом је  80  ученика или 

93 %. Одличних 57 ( 40 са просеком 5.00), вр.добрих 21, добрих је 2 ученика и један 

ученик са две недовољне. Неоцењено је пет ученика. Средња оцена другог разреда: 4.66. 

Сви часови су реализовани.Најбољи просек имају предмети: ликовна култура и руке у 

тесту (4.98); и физичко васпитање: (4.95).  

ТРЕЋИ РАЗРЕД: 

У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ има 92 ученик. Са позитивним успехом је 86 ученика или 

93%. Одличних  је 57 ( 27 са просеком 5.00), вр.добрих 17, добар успех 10. Неоцењено је 

шест ученика. Средња оцена трећег разреда: 4.49. Сви часови су реализовани. Најбољи 
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просек имају предмети: физичко васпитање (4.95), чувари природе (4.92), музичка култура 

(4.85). 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: 

У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ има 99 ученик. Са позитивним успехом је 95 ученика или 

95 %. Одличних је 63 ( са просеком 5.00 је 33); вр.добрих је 20; добрих је 12. Неоцењено је 

четири ученика. Средња оцена  четвртог разреда: 4.44. Сви часови су реализовани. 

Најбољи просек имају предмети: физичко васпитање (4.97), и ликовна култура (4.89). 

 

Број ученика од другог до четвртог разреда је 277 ученика (од првог до четвртог 

368). Са позитивним успехом је 261 ученика што је 94%, а највећу пролазност има четврти 

разред 95%.Средња оцена од другог до четвртог разреда је: 4.53. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

У ПЕТОМ РАЗРЕДУ има 100 ученика. Са позитивним успехом 92 ученика или 

92%. Одличних је 51 (са просеком 5.00 је 18 ученика); вр.добрих 27; добрих 14. 

Неоцењених је осам ученика. Средња оцена петог разреда: 4.13. Нереализовано је 16 

часова. Најбољи просек имају предмети: други изабрани спорт (4.97), ликовна култура  

(4.92); информатика (4.90). 

ШЕСТИ РАЗРЕД: 

У ШЕСТОМ РАЗРЕДУ има 80  ученика.Са позитивним успехом је 73 ученика или 

91%. Одличних је 27 (12 са 5.00); вр.добрих 28; добрих 18; са недовољним успехом шест 

ученика, а два ученика понављају разред. Неоцењен је један ученик. Средња оцена шестог 

разреда: 3.98. Нереализовано је 16 часова. Најбољи просек имају предмети: изабрани 

спорт (4.89), други изборни предмет (4.88), ликовна култура (4.71). 

СЕДМИ РАЗРЕД: 

У СЕДМОМ РАЗРЕДУ има  80 ученика. Са позитивним успехом је 72 ученика или 

90% . Одличних је: 37; вр.добрих 25; добрих 8; довољна су 2, са недовољним оценама је 6 

ученика. Неоцењена су два ученика. Средња оцена седмог разреда: 4.19. Нереализовано је 

19 часова. Најбољи просек имају следећи предмети: информатика (5.00), ликовна култура 

(4.91), други изборни предмет (4.84). 
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ОСМИ РАЗРЕД: 

У ОСМОМ РАЗРЕДУ има 94 ученика. Са позитивним успехом је 92 ученика или 

97%. Одличних 51 (19 СА ПРОСЕКОМ 5.00); вр.добрих 32; добрих 9. Неоцењена су два 

ученика.Нереализовано је 12 часова.  Средња оцена осмог разреда: 4.37. 

 

Средња оцена од петог до осмог разреда је 4.16. 

 

2.Број недовољних оцена  

 

Од другог до четвртог разреда има укупно 2 недовољне оцене. 

Недовољне оцене по предметима: 8 – математика; 7- енглески језик; 4- географија; 2- 

историја; 1- српски језик. 

У шестом разреду, 6 ученика има 10 недовољних оцена. Од тога су 4 ученика упућена на 

поправни испит, а 2 понаваљају разред. 

У седмом разреду 6 ученика има 6 недовољних оцена. 

УКУПНО ЈЕ 18 недовољних оцена од 2-7 разреда. 

 

3.Поправни испит 

 

У шестом разреду 4 ученика ће полагати поправни испит из математике, а двоје од њих и 

из географије. 

У седмом разреду 5 ученика ће полагати поправни испит из енглеског језика, а 1 из 

математике. 

 

4. Преводе се  

 

У другом разреду 1 ученик се преводи у следећи разред. 

 

5.Понављају разред 

 

Два ученика шестог разреда ће понављати разред. 
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Од првог до осмог разреда има 722 ученика. Од петог до осмог има 354 ученика.СРЕДЊА 

ОЦЕНА ОД ДРУГОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА:4.34. УКУПНО неоцењених ученика од 

првог до осмог разреда: 31 или 4.29% 

 

Нереализованих часова од петог до осмог разреда: 55 часова. 

 

6. Васпитно-дисциплинске мере 

  

 Од првог до четвртог разреда сви ученици имају примерно владање, осим 19 

ученика који су неоцењени због непохађања наставе. 

У петом разреду 92 ученика има примерно владање, а 8 ученика је неоцењено. 

У шестом разреду 74 ученика има примерно владање, 5 вр.добро, 1 је неоцењен. 

У седмом разреду 68 ученика има примерно владање, 6 вр.добро, 4 добро, 2 ученика су 

неоцењена. 

У осмом разреду 90 ученика има примерно владање, 1 вр.добро, 1 добро, 2 су неоцењена. 

 

Укупан број ученика са смањеном оценом из владања је 17. 

 

 

7. Сарадња са родитељима 

Од 30 наставника који су учествовали у оцењивању квалитета сарадње са родитељима 

8 % сматра да има задовољавајућу, 

71 % сматра да има добру сарадњу и  

21 % сматра да има одличну сарадњу. 

 

Анализу припремио педагог Маријана Маринковић 

Земун, Јун 2016. 
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4.3 Успех са полагања поправних и разредних испита 

 

У јуну месецу упућено је тридесет три ученика на разредни испит, а у  августу 

месецу на разредни испит упућена су два ученика осмог разреда. Ниједан од упућених 

ученика није приступио полагању разредног испита, тако да су понављали разред. 

На поправни испит упућено је укупно десет ученика: четири ученика шестог 

разреда и шест ученика седмог разреда. Сви ученици положили су поправне испите. 

Након полагања, успех је следећи: два ученика су остварили општи успех довољан (један 

шести и један седми разред), а осам ученика је остварило добар успех (три шести и пет 

седми разред). 

Извештај припремио 

педагог Маријана Маринковић 

 

4.4 Реализација наставног плана и програма 2015/16. године 

 

Током школске 2015/16. године реализовани су часови редовне, додатне, допунске 

и изборне наставе, и слободних активности наставе од првог до четвртог разреда. Од петог 

до осмог разреда није реализовано укупно 55 часова - 14 из математике и 9 из енглеског 

језика. 

Извештај припремио 

педагог Маријана Маринковић 

Земун,18.08.2016. 
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4.5 Вуковци и ученик генерације 

 

 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2016. 

Алекса Мићановић VIII/1 

ВУКОВЦИ  

Анђела Бакић VIII/1 

Ана Бјелогрлић VIII/1 

Ивана Велов VIII/3 

Павле Дамњановић VIII/1 

Андреа Кандијаш VIII/4 

Марија Крсмановић VIII/4 

Јована Миловић VIII/4 

Матеја Познић VIII/2 

Верица Поповић VIII/1 

Нина Релић VIII/4 

Филип Стаменковић VIII/2 

Никола Станковић VIII/2 

Катарина Стијеповић VIII/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летопис ОШ „Раде Кончар“ 2015/16. 

83 
 

 

 


