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22.октобра 2013. године у уређеном дворишту 

ОШ ,,22.октобар” у Сурчину одржан је Турнир из 

Аутомоделарства. На турниру су учествовале 

школе: 

 

1) ОШ ,, Стеван Сремац “ из Добановаца 

2) ОШ ,, Митраљета“ из Батајнице 

3)  ОШ ,, Гаврило Принцип“ из Земуна  и 

4) ОШ ,,22.октобар” Сурчин, домаћин турнира 

 

 

 

Турнир је започео у 9.30 евидентирањем такмичара. После пробних 

пуштања аутомодела, ученици-такмичари су пуштали моделе на полигону. 

Пропозиције су биле прилагођење Правилником Друштва педагога техничке 

културе. Сви наставници који су довели своје ученике активно су учествовали и 

сви заједно смо чинили комисију (комисију сарадње, дружења и узајамног 

поштовања).  

 

Нашу захвалност на реализацији и 

организацији турнира одајемо: 

 

- ЈП за културу и спорт градске 

општине Сурчин (главни покровитељ 

турнира ) 

 

- Слободану Русимовићу, заменику директора 

ЈП за културу и спорт градске општине Сурчин 

 

- Телевизији Сурчин 

 

- Драгани Стојановић, новинарки ТВ 

Сурчин 

 

 

Ученици су се такмичили у појединачној и екипној конкуренцији. 

Најбољима су обезбеђене медаље, пехари и дипломе, а сваком учеснику 

турнира захвалница на учешћу. По завршетку турнира ученицима је обезбеђена 

ужина и освежење. Додела награда је била спетакуларна. На почетку свечане 

приредбе поводом прославе Дана школе, пред многобројним ученицима, 

родитељима и осталим гостима, такмичарима су подељене награде.  

Колегама, који су се потрудили и организовали своје ученике да дођу и 

учествују на овом, за нас веома значајном турниру, обезбедили смо потврде за 

Стручно усавршавање. Потврде су веома брзо и ефикасно откуцали, 

отштампали, завели у архиви, наше драге колегинице Љиљана Јанковић, 

професор српског језика и Ирена Мучибабић, психолог.  



 

Турнир из Аутомоделарста, који је по 

први пут одржан у Општини Сурчин, 

протекао је по веома лепом михољском 

летњем дану, пуног лепог расположења и 

утисака које ће ученици и наставници понети 

са собом.  

 

  

 

Резултате такмичења нисмо хтели намерно споменути у овом извештају јер 

сматрамо да је он мање битан од укупног задовољства које смо сви заједно 

осетили и које ћемо памтити. Свака школа, сваки ученик са собом је понео траг 

успомена и своју награду са овог Турнира. 

 
 

Списак свих активности које смо обавили да би предметни турнир био што боље реализован 

Р.бр Датум НАШЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ Реализатор 

1. 
01.10.2013. Радни састанак Актива ТИО (договор око идеје 

реализације Турнира). 

Жељен Шимшић, Весна 

Шимшић, Татјана Чепурац 

2. 
02.10.2013. Радни састанак (одобрење реализације турнира, 

презентовање идеје,трошкова). 

Жељен Шимшић, Весна 

Шимшић и директор 

Бранка Селаковић 

3. 
03.10.2013. Радни састанак са представником ЈП за културу и 

спорт градске општине Сурчин. 

Жељен Шимшић, Весна 

Шимшић и директор 

Бранка Селаковић 

4. 

04.10.2013. Радни састанак Актива ТИО (прилагођавање 

пропозиција турнира према Правилнику друштва 

педагога техничке културе из области 

аутомоделарства). 

Жељен Шимшић, Весна 

Шимшић, Татјана Чепурац 

5. 
14.10.2013. Радни састанак (дипломе, захвалнице, трошкови, 

послужење). 

Жељен Шимшић, Весна 

Шимшић и директор 

Бранка Селаковић 

6. 
15.10.2013. Телефонски разговор са колагама из других школа а  

који би својим учешћем дали свој допринос турниру 

Жељен Шимшић 

7. 
16.10.2013. Разговор са ученицима који ће представљати нашу 

школу, поправка и израда аутомодела. 

Жељен Шимшић, Весна 

Шимшић, 

8. 
16.10.2013. Израда Позивнице (дизајнирање и слање на меил 

адресе школа). 

Жељен Шимшић,  

Весна Шимшић 

9. 
17.10.2013. Радни састанак са представником ЈП за културу и 

спорт градске општине Сурчин. (у просторијама ЈП) 

Жељен Шимшић,  

Весна Шимшић  

10. 
18.10.2013. Радни састанак Актива ТИО (прецизни договор око 

реализације Турнира, полигон, фотографисање, 

потвде,..). 

Жељен Шимшић, Весна 

Шимшић, Татјана Чепурац 

11. 
18.10.2013 Разговор са новинарима ТВ Сурчин око медијске 

подршке. 

Жељен Шимшић 

12. 22.10.2013 Цртање полигона за такмичење (од 8.15 до 9.45) Жељен Шимшић,  

Весна Шимшић 

13. 22.10.2013. Реализација Турнира (од 10.00 до 11.15) Жељен Шимшић, Весна 

Шимшић, Татјана Чепурац 

14. 
22.10.2013. Подела медаља, пехара, диплома и захвалница (од 

12.00 до 12.30) 

Жељен Шимшић, Весна 

Шимшић, Татјана Чепурац 

15. 
26.10.2013. Писање извештаја, постављање слика на сајт и феј 

бук страницу наше школе. 

Жељен Шимшић 



Показани нивои компетенција наставника прописани Правилником о сталном 

стручном усавршавању... (,,Сл. Гласник РС” бр. 12/2012) 

Р.бр. ОСТВАРЕНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА Компетенције 

1. 
Представљен је позитиван модел ученицима како се мисли и истражује у 

дисциплини која се предаје. 
К1 

2. 
Праћено је вредновано интересовање ученика у оквиру предмета који се 

предаје. 
К1 

3. Планиране су активности којима се развијају научни појмови код ученика К2 

4. Подстицање мотивације ученика за учење К3 

5. 
Пружена је помоћ и подршка ученицима у њиховом организованом 

учешћу у свим облицима школског живота 
К3 

6. 
Испитивана је потреба родитеља и друштвене заједнице и у складу са тим 

планирана је сарадња са њима 
К4 

7. 
Са родитењима и друштвеном заједницом се радило на утврђивању 

заједничких интереса. 
К4 

8. 
Искоришћена је могућност друштвене заједнице за подстицање развоја 

деце. 
К4 

 

Предлог мера за побољшање организације и реализације турнира: 

 

1. Упутити позивнице у више 

школа, да се повећа масовност. 

 

2. Обезбедити директну сарадњу 

са градском општином Сурчин. 

 

3. У реализацију турнира 

укључити и све остале 

заинтересоване наставнике  

 

4. Обавестити родитеље и ученике 

наше школе преко обавештења и 

интернет стреаница о времену 

одржавању Турнира. 

 

 
Погледајте Галерију слика на нашој фејс бук страници  Osnovna škola "22 Oktobar Surčin" 

                                                                  

                                                         

                                                   

Ваннаставне активности садрже 12 сати рада. 

 

 

Извештај написао: 

                                                                                        Професор ТО Жељен Шимшић дипл.маш.инг 

 

 

 
У прилог: Позивница за Турнир 

 

 

 

У Сурчину, Октобар 2013.године 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.613893495320934.1073741855.462336893809929&type=1


 

ПОЗИВНИЦА 

ЗА УЧЕШЋЕ НА ТУРНИРУ ИЗ 

АУТОМОДЕЛАРСТВА 

 
Поштовани пријатељи, 

позивамо Вас да 22. октобра 2013. године у 9.30 

учествујете на турниру из аутомоделарства. Турнир 

организује актив наставника ТИО, а поводом прославе 

Дана школе ,,22. октобар” у Сурчину. 

 

 

 

 

 

Свака школа може да пријави бар једног ученика, а највише 

троje. Сви ученици ће се такмичити у појединачној и 

екипној конкуренцији. Модели аутомобила и стаза морају 

бити по важећем правилнику Друштва техничке културе 

Србије. Сваки ученик ће три пута пуштати свој 

аутомобил, а по принципу ,,Један ученик-један модел”. 

 

 

 

 
Потврду о учешћу можете извршити путем меила 

simsiczeljen@gmail.com или на моб 063 42-48-42. 

 Kонтакт особа Жељен Шимшић  

 
 

mailto:simsiczeljen@gmail.com

