
ДОГОДИЛО СЕ ... 

 

„Моја школа школа без насиља“  
 

Након презентације Пројекта члановима 
колектива, Савета родитеља, Школском одбору и 
ученицима добијена је сагласност за реализацију 
пројекта у школи. 

Пројекат реализује УНИЦЕФ у сарадњи са 
Министарством здравља, Министарством просвете и 
спорта, Министарством за рад запошљавање и 
социјалну политику, Саветом за права детета и 
Заводом за унапређење образовања и васпитања. 
Национални амбасадор УНИЦЕФ-а за Србију и Црну 
Гору Амбасадор Саша Ђорђевић, директор  
канцеларије УНИЦЕФ-а у Бограду Ан Лиз Свенсон, 
ментор школе Мирјана Тркуља, заменик председника 
општине Бранислав Томић и председник Школског одбора присуствовали су 
свечаном потписивању меморандума о сарадњи УНИЦЕФ-а и школе 29. 11. 2005. 
године. 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Биста Мирослава Антића 
                   

Поводом Дана школе 14. марта открили смо бисту Мирослава Антића, рад 
вајара Зорана Малеша. 



 
Квиз "Све боје света"  

 
Квиз је посвећен Мирославу Антићу а реализовали су га: Јелена Петровић, Љиља 

Вранић, Вера Пантовић 
 

 
Квиз "Вода - извор живота"  

 
Тема квиза била је вода а реализовали су га Наталија Анђелић и наставници 

природних наука 



• Квиз "Шетња светом" са темом "Колико познајемо своју домовину" 
реализовали су Весна Димитријевић и Славица Петровић 

• Квиз "Шетња светом" са темом" Европа код нас" реализовао је Центaр 
модерних вештина и Студентскa унијa Београда 

• Квиз "Шетња светом" са темом "Европска унија" реализовалу су Ксенија 
Јовић и Јелена Стевановић  

• Квиз "Шта знам о вери" тема "Вера" реализовала је Славка Грујичић 

Прослава Дана школе 

Представа: "Као птица на небу, као звезда на длану" 

 

  

   
 

             

Прослава школске славе 

Представа "Перпедес 
Апостоларум" 

 

 

 

    

 

Јесењи карневал  

 
 



Конкурс за текст химне школе 
Поводом дана школе објављен је конкурс за избор текста за њену химну. 

Награду MP-3 плејер, добили су ученици: Катарина Миленковић VI-5, Андреа 
Савић  
VI-5, Марија Величковић VI-5, Анђела Влајић V- ,  Марко Ршумовић V-5, Милош 
Ршумовић, чије су песме ушле у ужи избор и од чијих ће стихова бити састављена 
химна школе. 

 
„Петља“ 

 
Ове године у школи са новим именом појавио се први број часописа 

„Петља“ – листа ученика наше школе. Главни и одговорни уредник листа је мр. 
Предраг Радоњић, професор српског језика, а ликовно графички уредник је Радиша 
Лековић, професор ТО.  
 



Посета деце са Косова 
  
   У периоду од 25. – 29. маја гости Београда су била деца са Косова (из Косовске 
Митровице, Обилића, Звечана и Вучитрна).  
   У нашу школу дошло је 12 деце из ОШ „Бранко Радичевић“ из Косовске 
Митровице и „Шарски одред“ – Штрбце. За дане њиховог боравка направили смо 
програм и пропратили дешавања која је град планирао: 
 
ЧЕТВРТАК :        -  Дочек гостију и заједнички ручак у школи  

- Посета КОЦ Чукарица – представа „Господин Фока“, у 
извођењу   

     ученика гимназије „Милош Црњански“ 
ПЕТАК        :        -   Обилазак Кнез Михајилове, Калемегдана, ЗОО врта 

     -    Посета Војном, Природном и Етнолошком музеју 
    (децу су водили Мира Лучић и Предраг Радоњић) 

СУБОТА      :       -    Спортски дан у Кошутњаку  
     -   Снимање на Кошутњаку 

    ( децу су водили Јадранка Цветковић и Зорица Поповић) 
      -  Одлазак на фудбалску утакмицу СЦГ – Уругвај 
          ( децу су водили Милош Ковачевић, Сретен Лукић и Радиша       
         Лековић) 

НЕДЕЉА     :        -   Одлазак на Аду Циганлију где се одржавало Светско 
такмичење   
                                   најјачих људи 

      -   Бесплатна вожња возићем око Аде у периоду од 1300 -18 00 

      -  Концерт у Центру Сава (Бајага, Рибља Чорба, Екстра Нена,...) 
   (децу су водили Нина Васиљевић и Дејан Илић) 

ПОНЕДЕЉАК:    -  Одлазак гостију 
 
Гости и деца домаћини уз БЕЏ имали су бесплатан превоз, улазнице у музеје, ЗОО 
врт,улазнице за утакмицу и Центар Сава. 
 
Списак ученика наше школе и деце која су примљена са Косова: 
 

1. Динев Милош је угостио Ранка Петровића  
2. Мисаиловић Немања је угостио Игора Максимовића 
3. Којић Милош је угостио Александра Станковића 
4. Шмакић Милош је угостио Владимира Костића 
5. Станковић Јована је угостила Радицу Спасић 
6. Алексић Тамара је угостила Јовану Милосављевић 
7. Ђорђијоски Катарина је угостила Бојану Здравковић 
8. Лукић Марија је угостила Тамару Реџић 
9. Савић Маја је угостила Мирјану Пачанин 
10. Ђукић Милица је угостила Милицу Радојевић 
11. Андрић Јована је угостила Тијану Јевтић 
12. Ђорђевић Катарина је угостила Јовану Шинтић 

  
Програм уређења школске средине 

 
На избору за најлепше уређени простор на територији општине Чукарица, 

под називом “ Пролеће на Чукарици 2006. “ 5.6.2006. наша школа је добила 
похвалу за највећи напредак. 



Посета америчког Аташеа за културу Џон Џонсон 

           

 
     

У априлу школу је посетио аташе америчке амбасаде. Приредили смо 
му добродошлицу на руском језику јер смо раније сазнали да је 
студирао руски језик и књижевност. Пошто је аташе укратко испричао 
своју биографију, упознао нас је са садржајем рада у представништву. 
Ученици су му постављали питања из области образовања, политике, 
спорта, музике и кулинарства. Током дијалага амерички аташе није 
крио своје одушевљење нашим народом, културом и обичајима, које је 
упознао као гост на једној српској слави. 

 

     
 

    Дрвенград на Мећавнику                                       Почетна станица на Шаргану  
 


