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ИСТОРИЈА НАШЕ ШКОЛЕ 

 

 

Основна школа „22. октобар“ налази 
се у насељу Сурчин, које је смештено у 
југоисточном Срему, око 15 км западно од 
Земуна.  

Први подаци о броју ученика датирају 
из 1802. године, а прва зграда народне школе 
подигнута је 1817. године. Школа је радила 
током читавог 19. века са незнатним 
прекидима. Непосредно пред почетак Првог 
светског рата у Сурчину су биле три школе: 
српска, немачка и хрватска.  

Сурчинско школство, започето још у 
доба Аустроугарске, доживело је свој успон у 
каснијем периоду, поготово после Другог 
светског рата, када је уместо тадашње 
четвороразредне народне школе у другој 
половини 20. века отворена осмогодишња 
школа. Према народном предању, између два 
светска рата почетак наставе оглашавало је 

црквено звоно. Од 1967. у Сурчину раде две 
самосталне основне школе – Основна школа 
„Вук Караџић“ и Основна школа „22. 
октобар“. Наша школа добија име по датуму 
ослобођења Сурчина – 22. 10. 1944. године.  

Први директор школе био је Славољуб 
Мијалковић, који је ту дужност обављао од 
оснивања школе до априла 1978. Функцију 
директора преузима Василије Мурар до 
одласка у пензију (13. 03. 2001. године). Нешто 
више од две године дужност директора 
обављао је наставник ликовне културе 
Љубомир Вукадиновић, а од 01. 09. 2002. 
директор школе је Даница Зорица, педагог. 
Од  18. 10. 2010.   дужност директора преузима 
Бранка Селаковић, професор биологије, а од 
18. 10. 2014. директорка је Светлана Јовановић, 
професор српског језика. 

 

 

 

 

 

Основна школа „22.октобар“ у Сурчину  
од 1967. до 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОШ „22.октобар“ у 
Сурчину, септембра 2013.
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КОЛЕКТИВ ОШ „22. ОКТОБАР“, ШКОЛСКА 2014/2015. 

 
Директор школе  Светлана Јовановић 

 

Стручни сарадници: 

 

 

 

Наставници/професори разредне наставе: 

 

Вера Чукић професор разредне наставе 

Јелена Братић професор разредне наставе 

Игор Петровић професор разредне наставе 

Слађана Богдановић професор разредне наставе 

Оливера Јанковић професор разредне наставе 

Љубинка Милосављевић професор разредне наставе 

Татјана Туфегџић професор разредне наставе 

Радмила Смиљанић професор разредне наставе 

Гордана Рајић професор разредне наставе 

Љиљана Добрић професор разредне наставе 

Слађана Поповић професор разредне наставе 

Данијела Крешић професор разредне наставе 

Драгана Павловић професор разредне наставе 

Бојана Милијашевић професор разредне наставе 

Сања Колешан професор разредне наставе 

Гордана Жигић професор разредне наставе 

Весна Колашинац Професор разредне наставе 

 

Наставници/професори предметне наставе: 

 

Светлана Јовановић професор српског језика 

Љиљана Јанковић професор српског језика 

Драгана Војводић професор српског језика 

Ана Татић професор српског језика 

Ирена Мучибабић педагог 

Тамара Ђорђевић психолог 

Виолета Миладиновић библиотекар 
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Тања Калуђеровић професор српског језика 

Љиљана Цветковић професор енглеског језика 

Лидија Наглић професор енглеског језика 

Марина Анић професор енглеског језика 

Сузана Анђеловски професор веронауке 

Мирјана Јандрић професор ликовне културе 

Љиљана Пауновић професор француског језика 

Ања Даниловић професор француског језика 

Јелена Димић професор музичке културе 

Татјана Чубрило Јовановић професор историје 

Нада Бунчић професор историје 

Јелена Дашић професор географије 

Јелена Стевановић професор географије 

Јулијана Кинкела наставник физике 

Александра Жижић професор математике 

Босиљка Милинковић наставник математике 

Сања Шкарић професор математике 

Олгица Рабреновић професор биологије 

Весна Русов професор биологије 

Јелена Ковачевић професор биологије 

Бранка Вукадиновић наставник хемије 

Жељен Шимшић професор ТИО 

Весна Шимшић професор ТИО 

Тања Чепурац професор ТИО 

Миле Векић професор физичког васпитања 

Љиљана Стојановић Порчић професор физичког васпитања 

Игор Дејановић професор информатике и рачунарства 

Јелена Ковачевић професор биологије 

Сузана Анђеловски вероучитељ 

Ненад Катић вероучитељ 

Данило Стјепановић вероучитељ 

Александра Mитровић педагошки асистент  

 

Секретаријат школе:  

 

Славенка Кужет дипломирани правник секретар 

Јелена Прокопљевић рачунополагач 
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Весна Ђорђевић благајник 

 

Техничко особље школе: 

 

Ђуро Малбаша домар 

Перо Савић ложач 

Љиљана Андрић куварица 

Љубица Здравковић сервирка 

Драгана Цветковић спремачица 

Весна Јовановић спремачица 

Јасна Петровић спремачица 

Весна Симић спремачица 

Љиљана Јовановић спремачица 

Милованка Пухаловић спремачица 

Жељка Јовановић спремачица 

Душица Пузавац спремачица 

Миленка Пузовић спремачица 

Мира Ђурић спремачица 

 

У току школске 2014/15. у заслужену пензију отишли су следећи запослени: 
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ШКОЛОВАЊЕ ЗА ХУМАНОСТ 
 

Допринос остварења личних циљева добробити за све 

 

У ваннаставним активностима старијих 
разреда Основне школе „22.октобар” из Сурчина 
ученици су израђивали плакате на тему важности 
општих друштвених вредности. Ова идеја потекла 
је од наставника инспирисаних књигом 
„Наставник и дете” Хајма Гинота.  

У овјој књизи аутор наводи писмо једног 
директора школе којe је проследио свим 
наставницима првог дана свог службовања. У 
писму пише овако: 

 

„Драги наставниче, 

Мој апел вама је: Помозите ученицима да постану хумани. Читање, писање и 
математика су важни само онолико колико ће нашу децу учинити 
хуманијом.“           (http://www.care2.com/causes/making-our-children-more-humane.html) 

 

У нашем закону 1  наведени су општи 
принципи система образовања и васпитања  у 
којима се истиче (члан 3, тачка 3) „...посвећеност 
основним моралним вредностима, вредностима 
правде, истине, солидарности, слободе, 
поштења и одговорности...”  

У циљевима образовања и васпитања 
(члан 4, тачка 1) наводи се „...пун морални развој 
сваког детета (члан 4 тачка 13)  ...развијање 
способности за живот у хуманом друштву 
заснованом на поштовању људских права, бризи 
за друге, као и основних вредности правде, 
истине, слободе, поштења и одговорности!” 

У општим исходима и стандардима 
образовања и васпитања (члан 5, тачка 8) издваја се 
да ученици „...ефикасно и критички 
користе ...знања уз показивање одговорности 
према свом животу, животу других и животној 
средини”. 

Али, када зађемо у учионице, у редовне и 
ваннаставне активности, систематског развоја 
хуманости код деце нема или је нема довољно! 
Нема је у науци – наука је сувопарна, нема је у 
уметностима – уметност постоји ради 
уметности, нема је у вештинама – вештине су 
као острво за себе и тако и за све остале области.  

Многе индивидуе у образовању деле ову 
визију о школовању за хуманост, неке школе га 
наводе у својим мисијама или визијама, али 

                                                           
1
 Закон о основама система образовања и васпитања. 

конкретних наставних јединица у школском 
програму нема. А, политика образовања је 
фокусирана на успешном полагању 
стандардизованих завршних испита које чине 
задаци из језичке и математичке писмености. 



Такође, многобројни савременици 
истичу да највећа нада за човечансто и развој 
прогресивне и мирољубиве планете лежи у 
образовању. Али школство без развијања 
моралних принципа код деце и младих веома 
подсећа на модел човека као машине, реактивне 
сподобе без с(а)весности, (са)осећања и 
иницијативе. 

Успех једног система образовања би се с 
друге стране састојао у васпитању младих који 
би кроз школовање преиспитивали базичне 

моралне вредности, (избегавши тако сопствену 
индоктринацију) и нудили решења за глобалне 
проблеме без обзира на то коју каријеру 
„јурили“.  

Поштоване колеге, уз све разумевање за 
оптерећеност курикулумом, имајмо у виду 
законске оквире и сопствену савест и 
потрудимо се да одшколујемо младе који ће 
знати и осећати да је остварење добробити за 
све неодвојива од њихових личних циљева, јер 
свет постаје управо оно што подучавамо.  

 
Тамара Ђорђевић 

 
 

 
Један пд излпжених радпва ученице Плге 

Дедић 5/1 
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СВЕЧАНА ПРИРЕДБА ЗА ПРИЈЕМ ПРВАКА 

 

 

У нашој школи, као и претходних 
година, одржана је 1. 9. 2014. свечана 
приредба поводом пријема и поласка у 
школу ученика првог разреда. Ученици су са 
својим наставницима и учитељима 
припремили пригодан програм, који је био 
намењен родитељима и будућим ђацима. 

На почетку је хор наше школе 
отпевао песму „Ау, што је школа згодна“ 
како би се родитељи подсетили својих 
ђачких дана. 

Водитељ програма, ученица петог 
разреда Тијана Павловић, пожелела је 
присутним родитељима и будућим ђацима 
добродошлицу. Потом је ученик четвртог 
разреда, Владимир Вељковић својим 
моноглом насмејао и  забавио публику и 
најавио директорку која је поздравила све 
присутне госте а ученицима и родитељима 
пожелела срећан почетак и добру сарадњу. 

 

                    

Свечани пријем првака школске 2014/2015. 

 

Како ђаци славе распуст и уживају у 

његовим чарима, приказали су ученици 

четвртог разреда  Алекса Димић, Владимир 

Вељковић и Марија Ковачевић, ученица 

петог разреда, и извели  драмски приказ 

„Слава“, где су показали своја глумачка 

умећа и насмејали публику. 

Потом су се представиле 
учитељице и са својим ученицима, након 
прозивке, одлазиле у своје учионице како 
би се међусобно мало боље упознали и 
први дан школе учинили пријатним 
будућим ђацима првацима. 

У припреми свечане приредбе 
учествовале су музичка, драмска, 
рецитаторска и литерарна секција. 
Ученици су вредно радили и показали 
изузетно залагање како би први сусрет са 
школом наших најмлађих ученика био 
позитиван и остао им у најлепшем 
сећању.  

Реализатори приредбе: Светлана 
Јовановић, наставница српског језика; 
Јелена Димић, наставница музичке 
културе; Љубинка Милосављевић, 
учитељица; Бојана Милијашевић, 
учитељица. 
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ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК У ШКОЛИ „22.ОКТОБАР“ 

 

 

Свесрдним залагањем и уз великодушну 
новчану помоћ сређен је Продужени 
боравак у нашој школи. Захваљујући 
великој подршци и материјалној помоћи 
учитељице Љубинке Милосављевић, 
школа је добила занимљив дечји кутак. У 
остварењу ове замисли помогла је и сама 

школа. Помоћ при сређивању пружиле су и 
учитељице боравка Гордана Жигић и 
Милица Кнежевић. Захваљујемо Пери 
Савићу на пруженој помоћи при 
реализовању овог пројекта, као и осталом 
помоћном особљу. 

 

 

 

 

 

У боравку као у дневној соби... 
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

  

  

 

Прве недеље у октобру 
обележава се Дечја недеља. Њено 
обележавање има дугу традицију и у 
нашој земљи се обележава од 1934. 
године.  

Мото ове Дечје недеље је Свако 
дете срећног лица чува једна породица 

и на тај начин се посебно посвећује 
пажња оснаживању породице. 

У току целе недеље 
организоване су активности за све 
разреде. Најмлађи су Дечју недељу 
обележили маскенбалом. 

 

                         

 

Ученици првог разреда, уз помоћ својих родитеља, направили су јесење маске и 
представили се на Јесењем маскенбалу. Одабране су најбоље јесење маске из сваког одељења 
првог разреда, а победницима су додељене дипломе за освојена три места. 

 

                                          

Ученици другог разреда су осликавали школско двориште кредама. 
Ученици трећег разреда, заједно са 

учитељицом Горданом Рајић, приредили 
су програм добродошлице ученицима 
првог разреда. Глумом, рецитацијама, 
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игром и песмом пожелели су најмлађим 
ђацима срећан почетак и поручили им да 
буду вредни и да се лепо друже. 

Потом су се ученици првог разреда, 
заједно са својом учитељицом Оливером 
Јанковић, представили старијим 
другарима путем рецитала и песме. 

 

              
  

 

Ученици трећег и четвртог разреда су 
наступили на модној ревији где су, 
одабиром жирија, додељене дипломе 
ученицима који су освојили прва три места. 
Такође, за четврте разреде председница 

општине Весна Шаловић је организовала 
дружење са књижевником Урошем 
Петровићем, а за старије је био 
организован Ђачки парламент на тему 
Школа као породица. 

 
    

                           
 
Ученици четвртог разреда и старији 

уживали су у својим активностима, 
поготово што су дружењу са књижевником 
присуствовали и ученици из свих шест 
школа из наше општине, а старији ђаци су 

такође могли да размене своја мишљења 
са ученицима других школа.  

У току Дечје недеље наша школа се 
представила на Ревији стваралаштва деце 
и младих Београда у Сава центру. 

 
 

 

 



 

14 
 

почетак документа 

 

ПРВА БАКЛАВИЈАДА У СУРЧИНУ 

 

 

Такмичење у баклавама, 
јединствено у нашој земљи, одржано је по 
први пут у ОШ ,,22.октобар“ у Сурчину под 
називом ПРВА БАКЛАВИЈАДА – СУРЧИН 
2014. 
Предлог наставника Жељена Шимшића да 
се организује такмичење у баклавама 
подржао је Актив ТИО и директор ОШ ,,22. 
октобар“ у Сурчину. Веома брзо је 
формиран Организациони одбор у саставу: 
наставник Жељен Шимшић, нставница 
Весна Шимшић и наставник Абдурахман 
Мехмети. Право учешћа имали су сви 
ученици ОШ ,,22.октобар“ који на дан 
такмичења донесу најмање три 

баклаве. Ову манифестацију несебично су 
помогли: 

– Јавно предузеће за културу и спорт ГО 
Сурчин, које је подржало ову идеју, и по ко 
зна који пут, било спонзор и ове веома 
слатке и необичне манифестације. 
Захваљујемо директору Драгану 
Ђорђевићу и његовом помоћнику 
Слободану Русимовићу. 
– ГО Сурчин, која је на свом сајту истакла 
обавештење и промовисала Прву 
баклавијаду. 

– Муслиманска заједница из Сурчина, која 
је обезбедила сокове за све госте и 
такмичаре. 

 

 

 

 

 

 

               
 

                Наша школа покренула нову манифестацију 
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 Директорка школе је издала 
званично обавештење о такмичењу свим 
ученицима школе и непрекидно била у 
координацији са Организационим 
одбором, обезбедила дипломе, захвалнице 
и прибор за послужење. 

Прва баклавијада одржана је у 
недељу 05. октобра 2014. године. Први 
такмичари са својим баклавама 
пристизали су веома рано. Сваки такмичар 
је евидентиран и добио је свој 
такмичарски број. У току мале приредбе 
жири је оцењивао баклаве по изгледу, 
укусу, врсти, саставу и филу.  

Сваки такмичар добио је захвалницу 
за учешће, а сваки учесник приредбе 
захвалницу за помоћ у организацији. За 
освајаче прва три места обезбеђени су 
пехари. 

Манифестација се одржавала у 
периоду прославе најзначајнијег 
исламског празника Курбан-Бајрама. С 
обзиром на то да нашу основну школу 

похађа један број ученика муслиманске 

вероисповести, циљ нам је био да негујемо 

све духовне вредности у нашој школи и да 

било које дете има осећај да припада нашој 

школи.  
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19. РЕВИЈА СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И МЛАДИХ У ЦЕНТРУ САВА 

 
У великом здању Центра „Сава” 

одржана је 9. октобра 2014. године 19. 
Ревија стваралаштва деце и младих 
Београда. На ревији је учествовало око 30 

најбољих основних и средњих школа са 
територије Београда. Најбољу основну 
школу са територије Општине Сурчин 
представљала је Основна школа ,,22. 
октобар”.  

 

Нашу школу представљали су: 

Наставници ТО: 

 Весна Шимшић, Жељен  

 Шимшић и професор разредне 
наставе  

Сања   Колешан 

Ученици:      

 Лука Марјановић и Милош Дачић  

 

Преношење радова ученика до нашег штанда у  Центру „Сава” 

 

Презентовани су практични радови 
наших ученика из техничког и 
информатичког образовања, као и  
ликовне културе.  

Сви посетиоци нашег штанда били 
су детаљно упознати са радом, 
опремљености, организацијом и изгледом 
наше школе.  
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Ученици и наставници у Центру Сава презентовали  

 нашу школу изложбом ученичких радова 

 

           
Неки од изложених радова наших ученика 
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ТРИБИНА ШКОЛА КАО ПОРОДИЦА 

 

Поводом Дечје недеље у ОШ "22. 

октобар" одржан је 8. 10. 2014. ученички 

парламент за све ученике основних школа 

општине Сурчин. Ученици су кроз трибину 

дискутовали о школи која би требало да 

функционише као породица.  

Низ јаких страна школе је детектовано 

кроз ову трибину и указано свима нама да 

је школа једна велика породица. Ученици 

су указивали и на слабости школе које 

треба унапредити да би она боље 

функционисала. Водитељ трибине је 

сарадник школе, волонтер, будући 

психолог Тамара Винчић. 

 

Оснпвци у свпм парламенту 
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ДАН ШКОЛЕ 

 

ПРИРЕДБА

 

 

 

 

 

Основна школа ,,22. октобар” из Сурчина 
прославила је Дан школе пригодним 
програмом. Ученици, заједно са својим 
наставницима, провели су родитеље, 
наставнике и своје другаре кроз свет 
детињства и младости. Била је то лепа 
прилика да ученици покажу шта знају, да 
искажу своје умеће у рецитовању, певању, 
свирању, глуми, фолклору и балету. 

 

 

 

 

На почетку програма, школски хор је у 
пратњи оркестра извео  
композицију ,,Србија”.

 

 



 

Ученици ове школе укључени су у низ 
ваннаставних активности, како у школи 
тако и ван ње, где показују одличне 
резултате. Неки од њих су чланови 
Културно-уметничког друштва ,,Диоген” 
из Сурчина. Они су одиграли сплет игара 
из Шумадије, што је публика поздравила 
громогласним аплаузом. 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Потом је уследио програм који је имао 
четири блока и велики број разноврсних 
тачака. Водитељи су типски ликови – 
добар ђак (дечак) и лош ђак (девојчица). 
Они су другови из основне школе који се 
случајно срећу десет година после 
завршетка, али се у први мах не препознају. 
Повод доласка доброг ђака у град је управо 
обележавање десет година матуре. 

 

Лош ђак је улични продавац, а добар ђак је 
завршио факултет и ради на високом 
положају у фирми у иностранству. На 
почетку сцене лош ђак (девојчица) стоји на 
средини бине и продаје чарапе, а добар ђак 
(дечак) пролази туда и тако се срећу. У 
први мах се не препознају. Програм 
почиње њиховим шаљивим дијалогом.  

 

Први блок Распоред часова почиње након 
што се дечак и девојчица препознају и 
присећају својих ђачких дана проведених у 
основној школи. Чује се звук звона и види 
приказ распореда часова који прате 
различите тачке. 

 

1. БЛОК - РАСПОРЕД ЧАСОВА 

 

 

Час географије   –   кореографију Бразил изводе ученице II/4 
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Час математике  –  шаљиве поуке о математици казују ученици  првог разреда 

Кореографију уз песму Учимо да бројимо изводи предшколска група 

 

 

 

 
 

Физичко васпитање  –  рецитал Решио сам неким спортом да се бавим, карате изводе ученици 
четвртог разреда 

 

 



  

 

 

 

 

2. БЛОК – НА МАЛОМ ОДМОРУ 

 

А најлепше је било на одморима... Дечак и девојчица се присећају малих одмора и маштарија о 
томе шта ће постати и чиме ће се бавити када одрасту. 

 

 

 

 

 

 

3. БЛОК – ПРВА ЉУБАВ 

Било је и првих љубави.... Овај блок посвећен је 
сећањима на прве симпатије и љубави у школи. 
Једно другом откривају  како су читаво школовање 
били заљубљени једно у друго, али су то вешто 
крили. Дијалог прати песма Стрепња у извођењу 
хора и рецитал у виду дијалога  Шашава песма, 
који изводе ученице петог и шестог разреда. 

 

Након разоткривања емоција и присећања на 
ђачке дане, следи наступ балетске групе која 
изводи тачку Рапсодија. Балерине су својим 
наступом одушевиле и публику и извазвале веома 
бурне реакције. 

 

 



  
 

 

 

4. БЛОК – КУДА ДАЉЕ... 

 

 

На сцену излази матурант који представља све 
ученике на крају основношколског образовања и 
пита се Куда даље... То је питање које себи 
постављају сви ученици који завршавају основну 
школу.            

                          

 

 

Ученици четвртог разреда говоре предности 
различитих занимања у виду шаљивих и мудрих 

порука. Тако су на сцену изашли: песникиња, 
научник,учитељица. 

 

 

 

 

Приредба је завршена песмом  певаном у дуету There can be miracles уз пратњу малог хора.  

 

Реализатори приредбе:  

Светлана Јовановић, Јелена Димић, Сања Колешан, Весна Колашинац и Бојана Милијашевић 

(наставници и учитељи који су радили у оквиру секција – драмске, ликовне, музичке и рецитаторске секције) 
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ТУРНИР ИЗ АУТОМОДЕЛАРСТВА 

 

 

У Сурчину у ОШ „22.октобар“, у 
уторак 21. октобра одржан је већ другу 
годину заредом турнир ,,Аутомоделарство 
Сурчин, 2014“, а поводом прославе Дана 
школе и ослобођења ГО Сурчин. 

На турниру су учествовали ученици 
и наставници  десет основних школа из 
различитих градова:  

ОШ ,,Никола Тесла“, Раковица, 2) 
ШОСО ,,Радивој Поповић“, Сремска 
Mитровица  3) ОШ ,,Јанко Веселиновић“, 
Шабац 4) ОШ ,,Митраљета“,  Батајница 5) 
ОШ ,,Гаврило Принцип“, Земун  6) 
ОШ ,,Свети Сава“, Руменка 7) OШ ,,Свети 
Сава", Младеновац; 8) ОШ ,,Драгојло 
Дудић", Београд 9) OШ ,,Борислав Пекић", 
Нови Београд 10) ОШ ,,22.октобар“, Сурчин. 

 

Турнир ,,Аутомоделарство Сурчин, 
2014“ свечано је отворила новоизабрана 
директорка Светлана Јовановић. 
Присутним наставницима и ученицима су 
се обратили и председник Друштва 
педагога техничке културе Србије Митар 
Митровић и председник Друштва 
наставника техничког 
образовања ,,Никола Тесла“ Београд 
Станислав Стевуљевић. 

На предлог организатора турнира, 
ученици су се такмичили по Правилнику 
Друштва педагога техничке културе 
Србије али уз додатни, трећи старт модела 
и без израде теста. Да би такмичење било 
још интересантније, уведене су и 
дисциплине у појединачној и екипној 
конкуренцији. Једну екипу представљала 
су  три ученика једне основне школе. 

Изузетно леп и  сунчан јесењи дан, 
омогућио је да  стаза за такмичење 
аутомодела буде направљена у дворишту 
школе, што је привукло велику пажњу 
родитеља и  ученика.  

 

 
Учесници и награђени 



Након  такмичења, на великом улазу 
нове школе домаћина, проглашени су 
победници и сви учесници такмичења. 
Сваки такмичар турнира добио је 
захвалницу за учешће. Јавно предузеће за 
културу и спорт „Сурчин“ наградило је 
прва три места медаљама и пехарима. 
Макетарски клуб ,,Нови Сад“  обрадовао је 
најуспешније учеснике такмичења у 
екипној конкуренцији збирком 
модела ,,Папирног моделарства“.  

По завршетку турнира наставници 
су одржали радни састанак. Наставник 
Жељен Шимшић је предложио да се 
покрене Лига у аутомоделарству. Предлог 
су сви наставници радо подржали и 

заказали два наредна турнира за ову 
школску годину. Истакнута је важност 
турнира на пољу моделарства, као и на 
промоцији техничког и информатичког 
образовање.  

Турнир је омогућио да наставници 
размене искуства из наставне праксе, да 
анализирају многобројне наставне 
материјале и дају своје предлоге за 
унапређење рада у предмету ТИО. Ученици 
су на најбољи могући начин провели један 
школски дан, упознали нове пријатеље, 
опробали своје моделе за наредна школска 
такмичења. Сви су се вратили у своје 
школе са бројним фотографијама, причама 
и наградама. 
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ИЗОШТРАВАЊЕ УМА СА АРХИМЕДЕСОМ 

 

 

 

Поводом Дана школе и ове године  
успешно је организован и одржан 
Архимедесов математички квиз знања 
ОШТРОУМНОСТ.   Нашем позиву љубазно 
су се одазвали организатори квиза и 
оснивачи Математичког друштва 
„Архимедес” , господин Богољуб 

Маринковић, госпођа Драгана Стошић, 
госпођа Ружица Кљајевић и господин  
Томислав Стошић. 

     Наравно, велику захвалност 
дугујемо нашим колегама и ученицима 
гостујућих школа:  

 

ОШ ''Стеван Сремац'' ,  Дпбанпвци 

Наставница Светлана Вајнгертнер 
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ОШ ''Впжд Карађпрђе'', Јакпвп 

Наставница Стпјанка Јпрданпв 

 

 

 

 

 

 

Екипа наше шкпле: 

Срђан, Павле, Бпјана, Тијана и Никпла  са наставницама Саопм Шкарић, 
Александрпм Жижић и Бебпм Милинкпвић 
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Такмичење је отворила директорка школе Светлана Јовановић, а за регуларнст квиза 
побринуо се жири. 

 

 
Стручни жири и директорка 

      

Највећа подршка ученицима су били 
њихови другари који су све време навијали, 
али и сами покушавали да реше 
постављене изазове. На постављено 
питање за публику, најбржи и 

најсналажљивији је био ученик петог 
разреда Алекса Петровић. Својим тачним  
одговором зарадио је књигу. Честитамо 
победницима, ученицима школе „22. 
октобар“. 
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ДРУГИ КРУГ 

 

Поводом Дана школе „Стеван 
Сремац” из Добановаца, у среду 12. 11. 
2014. године, организовано је још једно 
математичко такмичење и дружење. 
Организатори су били математичко 

друштво „Архимедес”, а учесници ученици 
школе домаћина, школе из Јакова и наше 
школе. Екипе су решавале 13 задатака у 
одличној атмосфери. 

 

 

 

 

 

 

 
Напред наши! 

 

На крају су победници овог 
такмичења ученици наше школе са 
освојених 30 бодова, док су друго место 
заузели ученици из Јакова са 22 бода, а 
треће ученици из Добановаца са 17 бодова. 

Захваљујући труду домаћина, ученици су 
победу засладили дивним питама, 
колачима, палачинкама, крофнама и 
разним другим специјалитетима. 

 

 

       
И математичари воле колаче 
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ТРЕЋИ КРУГ 

 

 

Поводом Дана школе ОШ „Вожд 
Карађорђе” из Јакова организован је 28. 5. 
2015. нови квиз знања. Учесници овог 
такмичења су биле екипе:  ОШ „Душан 
Вукасовић Диоген”,  Бечмен, ОШ „Бранко 

Радичевић'', Бољевци, ОШ „Стеван Сремац”,  
Добановци, ОШ „Вожд Карађорђе”, Јаково и 
ОШ „22.октобар”, Сурчин. 

 

 

Екипа ОШ „22.октобар”: 

 

4. разред – Милош Лазић 

5. разред – Тијана Павловић 

6. разред – Никола Дракулић 

7. разред – Павле Поповић 

8. разред – Срђан Крњаић 

 

Такмичење је одржано у пријатној 
атмосфери, а учесници су решавали 14 
задатака. Победници такмичења су екипа 
наше школе са 42 бода, другопласирани су 
екипа ОШ „Бранко Радичевић'', Бољевци, 

са 34 бода, треће и четврто место деле 
школе ОШ „Вожд Карађорђе”, Јаково и ОШ 
„Душан Вукасовић Диоген”, Бечмен са по 
23 бода , а пето место је заузела ОШ 
„Стеван Сремац”, Добановци са 21 бодом. 

 
 

 

 

 

Победничка екипа 
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ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 

Поводом Дана школе, ослобођења 

Земуна и Сурчина ОШ ,,22.октобар" је 

угостила ОШ ,,Станко Марић" из 

Угриноваца.Одиграни су одбојкашки сусрети 

мушких и женских екипа наведених школа. 

Мечеви су одиграни у спортској 

атмосфери уз присуство бројне публике. 

Спортске сусрете су водили наставници 

физичког васпитања: Милорад Туфегџић, 

Миле Векић и Љиљана Стојановић Порчић.  

 

 

 
                                     И директорка Светлана Јовановић навија 

 

 

 
Борили смо се као лавови 
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НА ЧАСУ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ ГОСТ НАМ ЈЕ БИО СТЕВАН ГОГИЋ 

 

 

 

Стеван Гогић, аутор књиге „Сурчин кроз 
векове” посетио је нашу школу  28. 10. 
2014. 

Он је један је од ретких који се 
упустио да прикупља податке кроз 
историјске изворе који су  претили да буду 
заборављени овим бурним начином 
живота у Србији. Ти подаци су само мали  
траг онога што се некада мислило, радило 
и догађало у данашњем Срему, али и 
Сурчину. 

Са правом можемо рећи да је  он је 
најзаслужнији што су многи документи 
објављени  и сачувани од заборава. 
Разговарајући са ученицима млађих 
разреда, Гогић је указао неким новим 
истраживачима да имају могућност да још 
понешто објаве, што је од општег 
националног интереса и духовне баштине 
мештана Сурчина и околине остало у 
писаним историјским изворима. 

 

 
Деца уче о историји Сурчина 
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ПОСЕТА 59. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА 

 

 

 

 

Овогодишњи 59. Међународни 
београдски сајам књига био је посвећен 
обележавању стогодишњице почетка 
Првог светског рата (1914), 150 година од 
рођења нашег великана Бранислава 
Нушића (1864–1938), као и 
двестогодишњице од изласка првих дела 
Вука Караџића (1814). Почасни гост била је 
Народна Република Кина.  

Захваљујући Општини Сурчин која 
је организовала превоз, и наша школа је 30. 
10. посетила Сајам књига. Вођа пута била је 
наставница француског Љиљана Пауновић, 
а за ред и дисциплину биле су задужене 
наставнице математике Александра 
Жижић и Сања Шкарић, наставница 
информатике Татјана Чепурац, наставница 
биологије Бранка Селаковић, наставница 
музичког Јелена Димић, наставница 
ликовног Мирјана Јандрић и наставница 
српског Тања Калуђеровић. 

Ђачки дан је, као и сваке године, 
обележила велика гужва. Осим Љубивоја 
Ршумовића, своја нова дела промовисале 
су и Виолета Бабић, Весна Дедић и многи 
други савремени српски писци. 
Представљен је и нови бестселер 
„Прељуба” Пабла Коеља, а једна од 
последњих трибина на овогодишњем 
Форуму сајма књига била је посвећена 
недавно преминулом песнику-есејисти 
Миодрагу Павловићу, где су говорили 
Милован Данојлић, Злата Коцић и Јован 
Делић.  

У тренуцима одмора од обилазака 
штандова играли смо многе занимљиве 
игре, као што су: Научи кинески и Склопи 
фигуре. На штанду Европске уније делили 
су се и поклони, па су осмаци имали 
прилику да покажу шта знају и освоје 
карту Европе, чоколаду, блокчиће... 

 

 

       

  

  

И књиге могу да направе гужву 
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МОЈ ГРАД БЕЗ АУТОМОБИЛА 

 
Ученици ОШ „22. октобар" учествовали 

су на конкурсу за најлепши цртеж на тему 
Мој град без аутомобила. Награђени су 
цртежи ученика 3/4: Бориса Гогића и 
Јелене Ковачевић. У суботу, 1. 11. 2014. у 
10.30, у парку у центру Сурчина, додељене 
су награде и дочекан бициклистички 
караван. Присутне је поздравила 

председница општине Сурчин Весна 
Шаловић и организатори каравана 
Бициклом уз Саву кроз Сурчин и 
Обреновац. Овај караван обележен је 
поводом Европске недеље мобилности 
2014. и промоције Савске бициклистичке 
руте. 

 
 
 
 

 
Бициклисти у природи 
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ПОСЕТА ДИНО-ПАРКУ НА КАЛЕМЕГДАНУ 

   

 

 

У сарадњи са ГО Сурчин, 20. 11. 2014. 
године, када је обележен Међународни дан 
детета,  ученици наше школе посетили су 
изложбу Дино парк, на Калемегдану. 
Заједно са ученицима других школа са 
територије општине Сурчин уживали смо у 
Дино-парку постављеном преко пута 
Природњачког музеја.  

У природној величини постављено 
је двадесет експоната диносауруса, који су 
иначе део сталне поставке Природњачког 
центра у Свилајнцу. Видели смо како је 

некада изгледао triceratops, tiranosurus, 
velosiraptor, diplodokus и многи други, и 
имали прилику да испред сваког 
представника диносауруса прочитамо 
основне информације (специфичности) 
везане за одређену врсту.  

Ученици трећег и четвртог разреда 
наше школе  били су одушевљени 
организацијом и изложбом. Било нам је 
веома угодно док смо упознавали историју 
у јединственом амбијенту. 

 

 
Колики смо ми, а колики                                  

диносауруси
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РАДИВОЈ ПРОКОПЉЕВИЋ ПРОКА НА ЧАСУ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ 

 

 
Радивој Прокопљевић Прока 

посетио је нашу школу 25. 11. 2014. Рођен 
је у сремском селу Петровчићу код Земуна 
1943. године. 

 Објавио је следеће књиге: Очи сун-
цокретне (Београд 1995), Шарени ве-
тар (Београд 1998), У огледалу (Београд 
2001), Чудесна моћ сремске клепетуше (Ру-
ма 2002), Последњи ђерам (Рума 2003), Пи-
смо у трави (Рума 2004), Златно доба Сре-
ма (Београд 2005, друго  издање – 2008, 
треће издање – 2011),  Прокине приче (Бео-
град 2006), Прави Сремацима три шеши-
ра (Београд 2007), Боље мало сутра (Бео-

град 2007), Србославље (Београд 
2008), Аргелуша (Београд, 2010), Црква 
сељачких јутрења (Београд, 
2011), Равница, та добра вила (Београд, 
2013), Последњи ђерам (Београд, 2013). 

 Као сарадник Радио Београда, за ко-
ји је радио преко двадесет година, написао 
је и слушаоцима прочитао око хиљаду при-
лога: прича, записа, хуморески, афоризама 
о селу, коментара и сатиричних песама. 

 Радивој Прокопљевић живи у Пе-
тровчићу у Главном шору. Члан је Удруже-
ња књижевника Србије.

 

 

Радивој Прока Прокопљевић у нашој библиотеци 
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ПЕСНИКИЊА МИРЈАНА ПЕТРОВ У НАШОЈ ШКОЛИ 

 
 
 
 

 

У свечаној сали наше школе 

организован је 1. 12. 2014. године сусрет и 

дружење с песникињом Мирјаном Петров. 

Песникиња је презентовала своје књиге, 

читала и изражајно казивала своје песме. 

 

 

 

 

Ученици су имали прилику да сами 

рецитују песме које су написали, те су се 

показали у улози малих песника. Ученици су 

могли и да прочитају песме из збирке Срце 

пуно љубави. 

Деца уживају у поезији 
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ПОМОЗИМО МАЛОЈ АНИ 

 

 

Ученици наше школе учествовали 
су у хуманитарној акцији Помозимо малој 
Ани, која болује од целебралне парализе и 
микроцефалије, а за њено лечење у 
иностранству потребно је много новца.  

Театар Талија учествовао је у овој 
хуманитарној акцији, тако што је 
организовао хуманитарну представу за 
децу под називом „Прича о чаробном 
штапићу“, у сали биоскопа у Бољевцима, 2. 
12. 2014. године.      

 

 

Ученици наше школе, заједно са 

својим родитељима, учествују у 

многобројним манифестацијама 

хуманитарног карактера и на тај начин 

развијају активан однос према људским 

вредностима, бригу о ономе коме је потребна 

и развијају у себи оно људско и добро, 

хуманост. Представа је шаљивог карактера, 

тема је веома блиска ученицима; поред тога 

што су се добро забавили пратећи програм, 

ученици су показали колико су хумани и на 

тај начин допринели овој акцији 

хуманитарног карактера. 

 

Реализатори: Сања Колешан (учитељица), Сузана Анђеловски (наставница веронауке), 

Александра Митровић (педгошки асистент), Бојана Милијашевић (учитељица) 

                                         

 

Акцију је подржао и 

ГСП, обезбедивши превоз 

ученицима и наставницима који 

су учествовали у овој  

хуманитарној акцији. Цена 

улазнице износила је 150 

динара, а комплетан приход био 

је намењен лечењу мале Ане. 

Ученици наше школе одазвали 

су се овој хуманитарној акцији 

и купили улазницу за представу. 
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СРБИЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

ПБЕЛЕЖАВАОЕ СТПГПДИШОИЦЕ ПД  ПРВПГ СВЕТСКПГ РАТА 

        

У кабинету музичке културе одржан је 
3. 11. 2014. јавни час поводом обележавања 
стогодишњице од Првог светског рата. Час су 
реализовале наставница историје Татајана 
Чубрило и наставница музичке културе Јелена 

Димић са ученицима VII/4, школским хором и 
музичком секцијом.Часу је присуствовало 
одељење IV/3 са учитељицом Бојаном 
Милијашевић. 

      На самом почетку наставница историје је одржала уводну реч о значају Првог светског рата:  

На Видовдан 1914. почеће ново поглавље историје. Омладинска револуционарна 

организација Млада Босна извршиће у Сарајеву атентат на аустријског надвојводу 

Франца Фердинанда. Само месец дана почеће Велики рат, а док се не заврши једна 

четвртина планете биће у сукобу незапамћених размера до тада. Исцрпљена од 

Балкански ратова, само што је протерала Турке, слабо наоружана, пружиће херојски 

отпор поновној окупацији. Славне војсковође – Путник, Мишић, Степановић, Бојовић и 

храбри војници односе победу за победом. Али непријатељ није имао милости, а 

помоћи ниоткуда. Поред глади појавио се пегави тифус који је дневно односио на 

стотине живота. Краљ доноси одлуку да се војска повуче из земље према Солуну и 

тамо сачека обећану помоћ савезника.  

Непријатељ надире, Шабац и Лозница су спаљени до последње куће, Бугари 

чине најстрашнија зверства. Једини излаз је да препешаче албанске планине, пусте и 

сурове, оковане снегом и ледом. Марш слабо одевених људи почео је новембра 1915. и 

трајао месец дана. На албанску обалу код Скадра стигло је 150.000 сенки у ритама. Од 

зиме и глади умрло је 60.000 људи. Међу војском било је и око 10.000 деце свих 

узраста.  

 
 

    
 
Затим је наставница музичке културе 

пустила ученицима песму ,,Тамо далеко”, 
познату српску традиционалну песму из овог 
периода. Пева је српски војник на Крфу након 
суровог повлачења преко Албаније. Многи 

сматрају песму химном коју пева српски војник 
када одлази да се бори за своју земљу. Речи 
говоре о остављеном селу, спаљеној цркви и 
албанској голготи у којој су многи оставили 
своје животе. 



Следећа песма коју су ученици чули је 
,,Креће се лађа француска”. Присутнима је 
објашњено  да је ово позната тужбалица са 
Солунског фронта, спевана у Солунском пољу у 

логору нераспоређених официра у Микри 
1917. Аутор текста песме, а вероватно и 
мелодије је пешадијски пуковник Бранислав 
Милосављевић. 

                       
 
Програм су наставили ученици  VII/4 

рециталом ,,Отаџбина” Ђуре Јакшића. Затим су 
се низале песме ,,Чини ми се, душо моја, да је 
Србија”  и ,,Ово је Србија” које су извели 
чланови музичке секције са школским хором  у 

којима се величају Србија и српски војници 
кроз песму. Завршну реч је имала наставница 
Тања, која је изнела  застрашујуће податке о 
страдањима Срба у Првом светском рату. 

 

До коначног пробоја Солунског фронта долази средином септембра 1918. Српска 

пешадија прелази Вардар за само седам дана и креће према бугарској граници. Бугари 

капитулирају, а до краја октобра ослобођена је цела Србија.  

Последице рата биле су страховите. Прама укупном броју жртава, Србија је изгубила 

више од четвртине свог становништва (370.000 војника и 1.100.000 цивила), 500.000 деце 

остало је без родитеља а материјални губици су немерљиви. Србија се до дана данашњег није 

опоравила у демографском погледу.  

И остаје порука за крај: Та иста крв тече вашим венама, крв храбрих и поносних, 

честитих и великих, и зато памтимо претке да нас потомци не би заборавили! 

 

Наставница Јелена је позвала ученике да присуствују и учествују  на Свечаној академији ,,Следимо 

дух својих предака”  која ће бити одржана 5. 11. 2014. године у парку Сурчина. 
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ДРУГО КОЛО ЛИГЕ АУТОМОДЕЛАРСТВА 

 

 

 

Друго коло Лиге аутомоделарства 2014/2015. одржано је 16. 12. 2014. Домаћин другог 
кола овогодишњег турнира у аутомоделарству била је велика и позната Основна школа 
,,Митраљета" у Батајници . На турниру су учествовале следеће основне школе: 

 

1) ОШ ,,22.октобар", Сурчин 

2) ШОСО ,,Радивој Поповић", Сремска Митровица 

3) ОШ ,,Јанко Веселиновић", Шабац 

4) ОШ ,,Станко Марић", Угриновци 

5) ОШ ,,Драгојло Дудић", Београд 

6) ОШ ,Митраљета", Батајница 

 

Захваљујемо домаћину на одличној 
организацији. У фискултурној сали су биле 
обезбеђене две стазе за такмичење, ради 
ефикасности и смањења времена 
такмичења. Директор ОШ ,,Митраљета" 
Стева Јањанин поздравио је све госте и 
званично отворио турнир. Наставници, 
домаћини: Данило Шешељ, Марко 
Петровић, Драгана Косановић, Јана 
Тодоровић и Теодора Савић показали су 
тимски рад и координисаност у свом 

активу. Сви такмичари били су награђени 
и похваљени.  

Домаћин је обезбедио пехаре за 
екипне успехе, медаље у појединачној 
конкуренцији, макете аутомобила, 
дипломе, захвалнице. Наставницима су 
обезбеђене потврде за ваннаставне 
активности. Једном речју, све је било на 
завидном нивоу. Наредно коло је у марту 
2015. у ШОСО ,,Радивој Поповић" Сремска 
Митровица. 

 

 

 

 

                        Дело                                                 и                        награде 
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УЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИ ПОСЕТИЛИ САЈАМ НАУКЕ 

 

 

 

Ученици и наставници ОШ ,,22. 
октобар”, Сурчин су традиционално 
посетили овогодишњи највећи 
регионални Фестивал науке у Београду, 
који се одржао 05. 12. 2014, с циљем да се 
деци представи, објасни и промовише 
наука на начин подједнако близак и јасан 
свима. Под слоганом „Све је могуће” у 
програмима је учествовало више од 550 
научника у Цептер центру, Студентском 
културном центру и Галерији Народне 
банке Србије, где је кроз различите 
експерименте и атрактивна предавања 
показано да наука може да буде забавна.  

Играње са умом и чулима добило је 
нову димензију у Ејмсовој соби која се 
показала као један од најзанимљивијих 

кутака Фестивала, простор у којем велики 
постају мали, а мали помоћу науке већи 
него икада. Институт за биолошка 
истраживања „Синиша Станковић” 
упознао је посетиоце са животом дрвећа и 
причама које крију крошње пуне 
разнобојног лишћа, док је кроз велике 
телескопе Математичког факултета било 
могуће видети звезде и далеке планете.  
Међународна унија за заштиту природе 
представила је угрожене, чудесне врсте, 
Фондација за заштиту птица грабљивица 
открила је тајне урбаних предатора, а 
Пољопривредни факултет Универзитета у 
Београду дочарао је како биљке могу да 
нам помогну у производњи кисеоника, 
алтернативних видова енергије...  

 

 

 

 

            Деца                                                                                       и                                        впђе пута 

 
 
 
Почетком новембра на огласну таблу 
Математичке секције у холу школе, окачен 
је позив ученицима да се пријаве за 
одлазак на Фестивал науке својим 

наставницама математике. У року од 15 
дана имали смо списак од око 100 
заинтересованих ученика. За овако велику 
групу било је неопходно обезбедити 
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посебан аутобус који би децу одвезао до и 
вратио са места где се Фестивал одржава. 
Уз велико залагање директора школе и уз 
помоћ Општине Сурчин, обезбеђен је 

превоз. Сваки ученик је платио 
повлашћену улазницу од 380 динара, а 
наставници су ишли гратис.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                      
 
 
 

Забавно и поучно 
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ПОСЕТА ИНСТИТУТУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
МАЈКЕ И ДЕТЕТА „ДР ВУКАН ЧУПИЋ“ 

 
Ученици наше школе заједно са својим 

наставницима, посетили су 24. 12. 2014. године 
децу која се налазе на болничком лечењу на  

Институту за здравствену заштиту мајке и 
детета „Др Вукан Чупић“ и дали свој допринос 
развоју Института и помоћ оболелој деци.  

 
Хуманитарном акцијом ученика наше 

школе и њихових родитеља, прикупили смо 
средства која су малишанима неопходна 
(школски прибор, играчке, хигијенска 
средства) и слаткише, и обрадовали их 
новогодишњим пакетићима пред 
новогодишње и божићне празнике. 

Општина Сурчин омогућила је превоз 
наших ученика и наставника општинским 
аутобусом и на тај начин олакшала  
организацију акције.  

Пригодним програмом забавили смо 
малишане и њихове родитеље и измамили 
осмехе извођењем песама и шаљивих 
драмских дела. Музички део програма 
спремала је са ученицима старијих разреда 
Јелена Димић, наставница музичке културе. 
Ученице старијих разреда извеле су народне 
песме под називом „Пуче пушка“, „Во наше 
село“, „Гугутка“и „Дванаест година“. 

                                                                                                          
Посету су реализовали наставници: 

Јелена Димић, наставник музичке културе, 
Бојана Милијашевић, учитељица, док су у 

реализацији помогли Виолета Миладиновић, 
библиотекар, Сања Колешан, учитељица. 

 
                      Драмски приказ  „Откривена тајна“ извели су ученици четвртог разреда 
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ФЕСТИВАЛ НАУКЕ У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

На школском фестивалу науке одржаном 30. 2. 2014. имали сте шта да видите: експерименте 
из егзатних наука, мозгалице из друштвених и да сазнате све оно што нисте знали а треба да знате. 

 

МАТЕМАТИКА Да ли сте чули за 
фрактале? 

Упознајте их!! 
Налазе се у купусу, карфиолу, плућима, 

облаку... 
Користе се у уметности, компјутерској 

графици. 
Да би сазнали шта су потребна нам је 

математика. 

 Припремили : Никола Дракулић, Исидора 

Топаловић , Милица Илић 6. разред    

 

 
Какп су се у прпшлпсти записивали брпјеви? 
Шта је тежиште? 

 
Млади научници проучавају Платонова тела уз помоћ својих професора 

 

ПАМТИМО ПРЕТКЕ ДА НАС ПОТОМЦИ НЕ БИ ЗАБОРАВИЛИ – мото историјског штанда (ученици 
6. и 7. разреда) 

 

Младе наде наде историје 
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ЕКСПЕРИМЕНТИ У БИОЛОГИЈИ – гајење биљака, издвајање хлорофила, грађа сисара, 

сагоревање и остали експерименти (ученици 5, 6. и 7. разреда) 

             

Квиз, лабораторија и презентација  

 

КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  Глагољица, почетак наше писмености, 

презентација о Мирослављевом јеванђељу, палиндроми.... (ученици шестог и седмог разреда) 

 

                                                                                         
Радили и наставници и деца 

 

ФИЗИКА – ОДРЕЂИВАЊЕ ДИОПТРИЈЕ САБИРНОГ СОЧИВА 

 

Насмејани осмаци 
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ФРАНКОФИЛИ – панои с појмовима везаним за француску културу,  омиљени француски 
певачи и презентација о знаменитостима Француске (ученици 5, 6. и 7. разреда) 

 

 

                                           

 

 

                              

У француски се умешали и математичари 
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ОБЕЛЕЖЕН САВИНДАН – ШКОЛСКА СЛАВА 

 
На свечаној приредби поводом 

школске славе, ученици су се подсетили 
важности васпитања, образовања, знања и 
духовног уздизања по којима памтимо 
великане наше историје. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У реализацији програма 
учествовали  су ученици од 1. до 8. разреда, 
а ученици млађих разреда извели су 
рецитале уз пратњу инструмената и 
школског оркестра. Школски хор и 
оркестар извели су Химну Светом Сави, а 
потом је отац Страхиња пресекао колач. 

 

 

 

 

 

Ученици другог и трећег разреда извели су Молитву Светитеља Саве и Завет.  Потом је 
публика уживала у вокалном извођењу песме Црвен цвете уз пратњу тарабуке. 

Подсећање на здрав разум, благу нарав и веселу душу Свeтог Саве приказано је игроказом 
Узданица за векове где је на занимљив начин представљен живот овог великана. Утисак је 
употпунило извођење народне песме Заспô Јанко. 

Сава важи за првог српског просветитеља који је 
наше цркве учинио центрима писмености. За 
почетке писмености код Словена заслужни су 
Ћирило и Методије, те смо о њиховом раду и 
животу слушали у песми Два учена брата , а 
уживали смо и у хорском извођењу песме Добро 
дошао, Христе. 

Да је породица стуб друштва и да је треба чувати 
указује драмска игра Сунце љубави у извођењу 
ученица петог разреда. Вокални терцет изводи 
песму То се господ уселио у ме.  

Данашња поколења Сави узвраћају за све што је 
учинио сећањем на његова велика дела и слављењем његовог имена. Драмску игру Свети 
Сава и голубица изводе ученици старијих разреда. Пригодна приредба завршена је хорском 
песмом Свети Сава.

У част Светом Сави, 

наши ђаци су својим 

знањем, креативношћу и 

трудом прославили славу 

школе и пригодним 

програмом показали своја 

умећа и знања у области 

свирања, певања, реацитала 

и глуме 
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ЛИЧНА БЕЗБЕДНОСТ И ОДГОВОРНОСТ ПРЕМА СЕБИ И ДРУГИМА 

 

Током новембра и децембра 2014. и 
јануара 2015. године реализована су 
предавања за ученике старијих разреда 
основне школе од стране представника 
Минитарства унутрашњих послова из 
Одељења малолетничке деликвенције. Оно 
што је можда било најзанимљивије јесу 
делови који се односе на електронско 
насиље које је данас све заступљеније због 
широког коришћења интернета. Стављен 

је акценат на то како безбедно користити 
интернет, које су замке у које можемо 
свесно или несвесно упасти и ставити себе 
у незгодну ситуацију злоупотребом 
личних података, фотографија, видео-
клипова. Деци старијих разреда предочено 
је и на који начин могу да се сачувају, али и 
на који начин могу сами себи помоћи када 
се нађу у таквој ситуацију у којој се назире 
електронско насиље. 

 

 
Ђаци пажљиво прате предавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 
 

Посебна пажња поклоњена је и 
физичком насиљу и чињеници да свако је 
од нас одговоран за своје понашање, па ако 
на било који начин повређујемо друге, 
морамо сносити одговорност за своје 

неприкладно насилно понашње. Деца су 
упозната и са мерама које се предузимају 
како у школи тако и од стране МУП-а за 
низ понашања која се дефинишу као 
физичко насиље. 

 

 

 

 

 

 
Занимљива и презентациија 

 

 

 

Ученици су са великим 
интересовањем пратила ова предавања. 
Сви ученици старијих разреда су 
обухваћени овим предвањем, тачније 15 

одељења са укупно 344 ученика. 
Предавања су пратили и наставници 
одељенске старешине петих, шестих, 
седмих и осмих разреда наше школе. 
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ДАН БЕЗБЕДНОГ ИНТЕРНЕТА 

 

 

У ОШ ''22.октобар'' у Сурчину 
обележен је 10. 02. 2015.  ДАН БЕЗБЕДНОГ 
ИНТЕРНЕТА кроз две активности које су 
намењене првенствено ученицима: 
1. Уводни део трећег часа у свим 

одељењима (31 одељење) школе 
посвећен је Дану безбедног интернета 
кроз информисање ученика о начинима 
личне заштите од електронског насиља. 
Делови брошуре  који су подељени 
наставницима/одељењским 
старешинама  сем поменутог, указују и 

на улогу наставника у заштити од 
интернета, али даје и мало упутство за 
родитеље које се може искористити 
кроз индивидуалну сарадњу са 
родитељима или на родитељским 
састанцима; 

2. Реализована је радионица са ученицима 
старијих разреда на тему ''Буди 
безбедан'' у којој је учествовало 20 
ученика шестог, седмог и осмог разреда. 
 

 

     
Заједно до безбедности на интернету 

 
 
 
Брошура коју је израдила 

педагошко-психолошка служба ставља 
акценат на ученике и њихову заштиту на 
интернету, родитеље који у великој мери 
могу помоћи у стварању безбедног 
окружења у породичним околностима 

када је реч о коришћењу интернета и на 
наставнике и њихову улогу у 
превентивном деловању на ученике када 
је реч о заштити деце на интернету.  

 
 



         

 

 

 

Правила за децу 

1. Стварај себи безбедне профиле. 

2. При четовању и слању брзих порука користи веб-сајтове за младе, најбоље оне које имају некога ко 

надгледа садржај у соби за четовање. 

3. Немој слати поруке, фотографије или други материјал који некоме може нашкодити. 

4. Фотографије шаљи само особама којима верујеш. 

5. Научи како да одбијаш и блокираш поруке непознатих особа. 

6. Игнориши непознате особе, који хоће да успоставе контакт са тобом. 

7. Не прихватај састанке са непознатим особама, иако су твоји другови са интернета. 

8. О евентуалним састанцима увек обнавести родитеље, опрезност се исплати. 

9. Не размењуј праве адресе и бројеве телефона на чет-програмима; 

10. Не објављуј информације о друговима и другарицама; 

11. Не преузимај фотографије и документа од непознатих особа; 

12. Уколико ништа не радиш на интернету, искључи се. 

13. Путем веб-камере комуницирај само са особама које познајеш. Чим престанеш да је користиш, 

искључи је. 
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ПОСЕТА КОЛЕГА ИЗ КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ  

 

 

 

Током школске 2014/2015. ОШ 
„22.октобар” два пута је угостила колеге и 
родитеље из основних школа из Косовске 
Митровице, 30. 10. 2014. и 26. 03. 2015. 
Значајно је истаћи да нас је са школама 
повезала НВО „Хлеб живота” и The 
European Union-Mitrovice/a RAE Support 
Initiative (EU-MRSI II). Сврха свих посета је 
размена искуства са колегама о начинима 
рада са децом у мултикултуралној средини, 

имајући у виду да они тешко успевају да 
остваре сличан начин рада. Кроз ове две 
прилике покушали смо да им дочарамо 
начине рада које примењујемо како би део 
искористили за рад са децом. Такође смо 
омогућили наставницима и родитељима 
да посете часове наших наставника како 
би увидели на који начин је све могуће 
радити у учионици. 

 

 

 

 

 

У четвртак 30. 10. 2014. од 10.00 до 14.20 часова реализована је посета директора и 
наставника из ОШ „Влада Ћетковић” и ОШ „Доситеј Обрадовић”, како би се упознали са 
радом школе и разменили искуства о потешкоћама које смо детектовали и разрешавали у 
раду са децом и родитељима. 

Током дана реализоване су следеће активности: 
1. Посете часовима  (од 10.00 до 10.45 часова );  

Јавне часове организују: Александра Жижић, Тања Калуђеровић, Сања Шкарић и 
Љиљана Пауновић; 

2. Упознавање са радом школе кроз разгледање школског објекта и кабинета (од 
10.45 до 11.15 часова ); 

3.  Размена искуства са директорима, наставницима и стручним сарадницима (од 
11.15 до 12.15 часова) 
 
У четвртак 26. 03. 2015. реализована је друга  посета директора, родитеља и 

наставника из ОШ „Влада Ћетковић” и ОШ „Доситеј Обрадовић.  
Посета часовима редовне наставе 

 Тања Калуђеровић 

 Бранка Селаковић 
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 Јулијана Кинкела 

 Упознавање са радом продуженог боравка 

 Упознавање са радом у припремном предшколском програму има старијих разреда 

 

 
Под кровом Основне школе „Бранко 

Радичевић” у северној Косовској 
Митровици наставу изводи још девет 
осмолетки: „Десанка Максимовић”, „Вељко 
Банашевић”, „Предраг и Миодраг 
Михајловић”, „Доситеј Обрадовић” и 
„Владо Ћетковић”, све из јужног дела града, 
„Раде Милићевић” из Првог Тунела и 
„Зарија Јовановић”, „Иво Лола Рибар” и „21. 
новембар” из општине Вучитрн. Ово је 
сигурно јединствен случај у свету да 
оволико школа живи и ради у једној 
школској згради. ОШ „Бранко Радичевић” 
располаже са 4.492 квадратна метра 
корисне површине, укључујући и 
фискултурну салу од 550 квадрата, и 
тренутно има 560 ученика и 53 запослених 
(35 наставника). Ово је нешто мање него 
пре рата 1999. године, јер су породице 
припадника ЈНА и полиције морале да 
напусте косметске просторе. Остале школе 

имају око 350 ђака и 70 запослених (50 
наставника), а настава се одржава у две 
смене. Због безбедности ученика, 
последњи час у овим зимским условима 
завршава се у пет по подне. Школска 
зграда је направљена 1990. године, а током 
бомбардовања претрпела је огромна 
оштећења. Три основне школе с подручја 
Вучитрна саставиле су своје ученике и 
наставнике, али правно и даље фигурирају 
као посебне установе. Формирале су по 
једно одељење од првог до осмог разреда. 
Школе из јужног дела Косовске Митровице 
учиниле су исто, али имају по два одељења 
у сваком разреду. Ове школе раде у 
поподневној смени и користе све учионице 
и кабинете... У школама се реализују и све 
ваннаставне активности – екскурзије, 
рекреативне наставе... Учествују и на 
такмичењима, на којима ученици 
остварују завидне резултате.  
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ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ ДАНА ЖЕНА 

 
 

Поводом Дана жена организовали смо 

изложбу у холу наше школе. 

Ученици су у оквиру школских секција, 

заједно са својим наставницима изабрали 

истакнуте жене и упознали се са њиховим 

радом. Као резултат ове активности, настали 

су ђачки радови и интересантна изложба која 

је постављена у првој недељи марта. 

У реализацији изложбе учествовали су 

чланови математичке, ликовне, литералне, 

историјске и спортске секције. 

 

 

      
Знамените  жене кроз историју 
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ВЕСЕЛА СУБОТА 

 

 
У суботу 28. 03. 2015. чланови колектива 
школе организовали су ВЕСЕЛУ СУБОТУ за 
наше будуће прваке и њихове родитеље. Сем 
упознавања са радом школе и условима у 
којима се одвија настава, деца и родитељи су 
могли да виде како се код нас реализују неке 
од многих ваннаставних активности у којима 

ће учествовати сутра и њихова деца. Колико је 
важно упознати родитеље, али и будуће 
ученике са школом и организацијом  
васпитног рада говори и чињеница да су 
многи родитељи чија старија деца иду у ову 
школу били изненађени, јер су низ 
информација чули по први пут. 

 
 

     
     Музичка радионица за најмлађе                                                Занимљива математика  за најмлађе 

 

Учитељи и наставници презентовали су следеће креативне радионице: 
 
1. Ликована радионица 
Реализатор: Мира Јандрић, наставник ликовне културе 
Помоћ у реализацији: Драгана Павловић, учитељ 
2. Музичка радионица 
Реализатор: Јелена Димић, наставник музичке културе 
Помоћ у реализацији: Љиљана Добрић, учитељ 
3. Мозгалице 
Реализатор: Данијела Крешић, учитељ 
Помоћ у реализацији: Оливера Јанковић, учитељ и Љубинка Милосављевић, учитељ 
4. Игра и покрет 
Реализатор: Весна Колашинац 
Помоћ у реализацији: Татјана Туфегџић, учитељ и Слађана Поповић, учитељ 
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ТАКМИЧЕЊЕ У ЏУДОУ 

 

 

Министарство омладине и спорта, по 
први пут ове године, додало је  у школски 
програм такмичења и олимпијски спорт – џудо. 
Сваке наредне године у програму школског 
спортског такмичења биће и такмичење у 
џудоу. 

У СЦ ,,Шумице“ 11. априла 2015. 
одржано је првенство Београда на ком су 
учествовале скоро све основне и средње школе 
са територије Београда. 

 

ОШ ,,22.октобар“, Сурчин представљали 
су ученици: 

 

1. Василије Лучић, 2007. годиште, у 
категорији 22 kg; 

2. Радуљица Лука, 2005. годиште, у 
категорији 50 kg; 

3. Панџа Урош, 2003.годиште, у 
категорији 46 kg; 

4. Јаношевић Душан, 2002. годиште, у 
категорији 55 kg   

5. Панџа Петар, 2000. годиште, у 
категорији 60kg. 

 

 

 

На Државно првенство су се пласирали: 

  

Василије Лучић –ДРУГО МЕСТО 

Јаношевић Душан – ТРЕЋЕ МЕСТО 

 

 

 

На Државном првенству 19. априла 2015. у Кикинди заузели су 5. место. 
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ 

 

 

 

Наставници техничког и 
информатичког образовања Весна Шимшић и 
Жељен Шимшић  са ученицима 
ОШ ,,22.октобар”, Сурчин, обележили су 22. 
април, Међународни дан планете Земље, 
сађењем трешње у школском дворишту.  

Циљ обележавања овог датума је 
упозорење на опасности које прете нашој 
животној околини и нашим животима. Сађење 
трешње био је наш мали допринос очувању 
наше планете. 

 Желели смо да наша младица 
допринесе подизање свести о значају очувања 
и развоја еколошке свести. Потрудили смо се  
да наше школско двориште буде лепше, да 
наше окружење буде боље а наша планета 
буде здравија. 

Дан планете Земље установљен је 1970. 
године у САД, а обележава се широм света од 
1992. године. 

Као наставници техничког и 
информатичког образовања имамо и дужност  
да упозоримо да је, уз индустријски и 
технолошки развој, човек својим деловањем 
довео до драматичног загађења животне 
средине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надамо се да ће садашње и наредне 
генерације ученика постати свесније своје 
одговорности према планети на којој живимо. 
Надамо се и да смо својим малим примером 
подигли свест и едуковали ученике о 
проблемима заштите животне средине.
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ДАН ДЕВОЈЧИЦА 

 

Дан девојчица обележен је 27. 04. 
2015. у ОШ „22.октобар” кроз 
представљање занимања школски 
полицајац. Девојчице осмог разреда овом 
приликом могле су да се упознају са овим 
занимањем разговарајући са 
професионалцем у овој области који је 
свакодневно доступан деци, јер се брине о 

њиховој безбедности како у школи тако и 
ван ње.  

Циљ представљања поменутог 
занимања је указивање ученицима  да у 
свету рада и занимања не постоје „мушка” 
и „женска” занимања, тј. да су апсолутно 
свима, и дечацима и девојчицама, доступна 
сва занимања и образовни профили у 
средњим школама.  

 

  
Равноправност међу половима – равноправност у избору професије 

 

 

У низу одговора који су деци 
помогли да се упознају са овим занимањем 
указали смо да је и у прошлости много 
жена радило у Министарству унутрашњих 
послова, али не као школски полицајци. 
Последњих десет година ово занимање је 
све више доступно женама и просто је 
незамисливо да се било која акција 
организује без жена полицајаца, управо 
зато што је друштво препознало значај 

жена у овој области не само кроз родну 
равноправност него и кроз потребу да у 
извршавању својих обавеза жене имају 
посебне задатке које не могу да обављају 
особе супротног пола. Деца су била више 
него задовољна свим информацијама које 
су добиле од наше школске полицајке, али 
и чињеницом да им је стално доступна ако 
желе сазнати још неку информацију више 
о овом позиву. 
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Нема „мушких” и  „женских” занимања 

 

 

Потом су ученице идентификовале 
низ занимања која нас окружују, а која су 
не тако давно припадала само 
мушкарцима. Па се данас у свету рада могу 
срести жене пилоти, астронаути, војници, 
обућари, рудари, механичари, морнари, 
електричари... Као и да у свету рада и 

занимања ни једно занимање није ни 
мушко ни женско него наше. 

Велику захвалност дугујемо нашој 
школској полицајки која нам је своје 
занимање приближила и указала на 
његове предности. 
 

 

 

 

  

 Школска полицајка у акцији 
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ТАКМИЧЕЊЕ У ШУМАРСКОМ ВИШЕБОЈУ 

 

 

У уторак, 28. 4. 2015. године, са 
почетком у 11.00 сати, организовано је 
такмичење у шумарском вишебоју у шуми 
Бојчин код шумске управе ,,Земун” у 
Прогару. Учествовале су екипе из свих 
основних школа Општине Сурчин.  

Екипе сваке школе имале су две 
групе састављене од по четири ученика 
(два дечака и две девојчице од петог до 
осмог разреда). Свакој екипи се мери 

време док пролази станице од старта до 
циља. Дисциплине су биле следеће: 

1. хајдучко прескакање трупчића 
различите висине; 

2. ручно круњење кукуруза; 
3. прелаз преко греде; 
4. карике на марике; 
5. закуцавање ексера чекићем у пањ; 
6. трка у џаковима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од пет школа са Општине Сурчин, 
наша школа освојила је прво место и 
добила заслужени пехар. Ученици су у  

 

 

 

 

 

овим дисциплинама показали 
спретност, брзину, прецизност, физичку 
спремност, као и велики такмичарски дух 
што је на крају резултирало победом. 
Наставник физичког васпитања, Миле 
Векић, који је предводио ову екипу, био је 
поносан на своје ученике и на постигнути 
резултат. 

 

Победничку екипу чинили су: 

1. Марија Лукић 8-2                   1. Гојко Гороња 8-1 

2. Милица Марић 8-2                 2. Војин Јосић 8-1 

3. Ана Нововић 8-3                     3. Стефан Мандарић 8-3 

4. Нина Ћетковић 8-3                 4. Лука Рајковић 8-3 

5. Кристина Јевремовић 6-2     5. Петар Панџа 8-3 

 



 

63 
 

 

почетак документа 

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА 
 

У петак 08. 05. 2015. од 17.00 до 
19.00 часова одржан је Сајам средњих 
школа Путеви каријере у ОШ „22.октобар” 
у Сурчину. Сви ученици завршних разреда 
са територије општине Сурчин имали су 
прилику да се упознају са образовним 
профилима које су презентовале тридесет 
и две београдске средње школе.  Више од 
100 наставника пружило је подршку 
ученицима и њиховим родитељима око 
избора будуће професије кроз 
информисање о путевима каријере који их 
очекују по завршетку основне школе. 
Многи су имали прилику да се опробају у 
појединим занимањима, али и да виде 
продукте који су настали кроз практични 

рад ученика у средњим школама у оквиру 
припрема за будућу професију. У низу 
презентација тешко је издвојити оне које 
су оставиле утисак на ученике, родитеље и 
наставнике, јер је подједнако 
интересовање владало на свим 
штандовима средњих школа. Колико су 
овакве активности потребне школама 
може се видети из евалуације Сајма 
средњих школа Путеви каријере  урађене 
током саме реализације сајма, где су 
ученици, наставници и родитељи 
анонимно попуњавали евалуациони лист. 
Наша процена је да смо реализацијом сајма 
обухватили више од 1.000 ученика, 
родитеља и наставника.  

 

 
 
                 У пваквпј ситуацији у земљи Ви сте нештп псвежавајуће и вепма вепма ппзитивнп.  

                Хвала за труд и залагаое.  
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                Захвални рпдитељ 
 

 

Сајам је организован за све ученике завршних разреда и њихове родитеље  из:  

1. ОШ „Вук Караџић”, Сурчин; 

2. ОШ „Бранко Радичевић”, Бољевци; 

3. ОШ „Душан Вукасовић Диоген”, Бечмен; 

4. ОШ „Стеван Сремац”, Добановци; 

5. ОШ „Вожд Карађорђе”, Јаково;  

6. ОШ „Станко Марић”, Угриновци;  

7. ОШ „22.октобар”, Сурчин. 

 

Замолили смо 306 посетилаца да 

попуне евалуациони лист како би утврдили у 

ком смеру треба унапређивати овакву 

манифестацију коју планирамо да 

реализујемо и наредних година. Од 206 

ученика, 133 је изнело свој позитиван став, 

док је  9 ученика незаинтересовано за овакве 

активности.  Ученици наводе низ ставки које 

су им биле посебно успешне, а највећи 

акценат стављају на организацију сајма и 

презентовање образовних профила. 

Од укупно 100 анкетираних 

наставника, родитеља, ученика средњих 

школа, студената, њих 74 наводило је више 

ставки које су, по њиховом мишљењу, 

посебно биле успешне на сајму. Издвојићемо 

само неке у мору наведених које ће нас 

мотивисати и у наредним годинама да будемо 

у служби професионалног усмеравања 

ученика. 

 

 

         

Гужва у холу, гужва у сали за физичко 
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МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ МИСЛИША 2015. 

 

 
У циљу промоције и популаризације 

математике међу ученицима основних и 
средњих школа,  ове године организовано 
је, по девети пут, математичко такмичење 
МИСЛИША. То је такмичење у 

организацији математичког друштва 
АРХИМЕДЕС које за организацију 
такмичења има писану сагласност од 
Министарства просвете из 2005. године 
(број 6-00-705/2005-06 од 6. 12. 2005.) 

 
 
 
 

 
 

Ученици вредно раде 

      
Организација спровођења Мислише 

је професионална, крајње једноставна и 
јасна (пријављивање, упутства, само 
тестирање, благовремено достављање 
решења и резултата, критеријуми за 
признања). Наставници путем упитника 

оцењују такмичење (са разних аспеката). 
Додатни квалитет Мислише је 
републичко финале 12. 05. 2015. (на коме 
ће се изабрати најбољи и, поред 
уобичајених, доделити и специјалне 
награде (четири летње школе). 

     
        
Ово је прилика да ученици 

испробају своје математичко умеће. Сви 
добијају сертификат о учешћу и пригодан 
поклон, многи и награде са дипломом или 
писане похвале (како на основном нивоу, 
тако и на финалу), а најбољи на финалу – 
специјалне награде („математичко“ 
летовање). Наставници (координатор и 

чланови радног тима), који спроводе 
такмичење у школи, као и школа, такође 
добијају писана признања, захвалнице, и 
пригодне поклоне (календар, свеска и 
збирка задатака „Мислиша“). Свака школа 
добиће резултате за сваког ученика 
појединачно, као и за целу школу на нивоу 
свих школа учесница из Србије. 
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Међу њима су и похваљени 
 
 
 
Ученици наше школе остварили су добре резултате, а међу похваљеним су се 

издвојили: 
 
      Кресоја Елена            2. разред – похвала 
      Милош Лазић            4. разред- похвала 
      Миљуш Горан            5. разред - похвала 
      Давидивић Бојана   6. разред - похвала 
      Поповић Павле          7. разред – 3. награда 
      Крњаић Срђан            8. разред – похвалa       
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МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 

 

 
Такмичење је одржано 16. маја 2015. 

године у Београду (Хемијско-прехрамбена 
технолошка школа), према календару 
такмичења ученикa који је усвојило 
Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. 

Учествовало је 109 екипa (школa). 
Екипе су имале по 5 такмичара (по један 
ученик IV, V, VI, VII и VIII разреда), тако да 
је укупно било 545 ученика-такмичара.  

 
          
 

 
 

Непобедива екипа 

 
 
Такмичари су решавали две групе 
задатака: а) 10 задатака по програму 
редовне наставе математике (основна 
знања) и  б) 5 нестандардних задатака 
(виши ниво знања). Израда свих задатака 
трајала је 150 минута. Сваки такмичар 
могао је да освоји укупно 100 бодова: 50 
бодова на првој групи задатака и 50 
бодова на другој групи задатака. Задатке је  
саставила и радове ученика прегледала 
неутрална комисија, састављена од 
математичара који нису имали ученике на 

такмичењу. Извршена је и накнадна 
контрола свих прегледаних радова 
ученика. За дежурство на такмичењу 
ангажован је један број наставника-
руководилаца екипа. 
         Свакој школи је уз извештај 
достављена и посебна евиденциона листа 
са резултатима екипе и сваког такмичара 
(по групама задатака и укупно). 

 



 

 

     

 

Екипе и њихови „тренери” 

 

 

Ове године, превоз екипа основних 
школа са територије Сурчина, обезбедила 
је Општина Сурчин. Након одржаног 
такмичења, ученици су са својим 
наставницима имали прилику да посете 

знаменитости и лепоте планине Авала. 
Хвала управи Општине Сурчин на указаној 
подршци. 

 

 

 

                  
 

Уз такмичење иде и излет 
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ТАКМИЧЕЊЕ ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА 

 

 

У организацији градске библиотеке „Свети Сава“ из Земуна, у библиотеци 

наше школе одржано је такмичење „Читалачка значка“ 29. 4. 2013. године. На 

такмичењу је учествовао 31 ученик, који је показао своје читалачке способности, 

креативност и маштовитост у визуелном представљању дела, као и индивидуалне 

могућности сагледавања свих битних детаља које изискује једна предана књижевна 

анализа и рад. 

 

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА 

Бр. Име и 

презиме ученика 

О

дељење 

Достигнућа 

1.  Вукашин 

Катић 

2/4 Читалачка значка за учешће Почасни 

писар Почасни говорник 

2.  Милица 

Пухаловић 

5/2 Читалачка значка за учешће  Велики 

почасни говорник 

3.  Емили Гујаш 2/4 Читалачка значка за учешће  Почасни 

писар 

4.  Цветковић 

Тијана 

2/3 Читалачка значка за учешће  Почасни 

говорник 

5.  Милица 

Бешовић 

3/1 Читалачка значка за учешће  Почасни 

писар 

6.  Џемиља 

Садики 

3/4 Читалачка значка за учешће  Почасни 

говорник 

7.  Гогић Борис 3/4 Читалачка значка за учешће  Почасни 

писар 

8.  Петровић 

Елена 

3/4 Читалачка значка за учешће 

9.  Шорак Бошко 7/2 Читалачка значка за учешће 

10.  Бефовић 

Давид 

7/3 Читалачка значка за учешће 

11.  Бојана 

Ећимовић 

3/2 Читалачка значка за учешће 

12.  Марковић 

Александра 

2/1 Читалачка значка за учешће 
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ПРЕДСТАВА ЗМАЈЕВА ДИЈЕТА 

 

 

 

Ученици млађих и старијих разреда 
ОШ „22.октобар” су 01. јуна 2015. извели 
представу Змајева дијета, драматизујући 
илустровану дечју књигу Милана Бјекића. 
Све похвале за глумце, ученике наше 
школе који су уз подршку учитељице 
Бојане Милијашевић и наставнице српског 
језика Зоране Шљивић успели да нам 
укажу на наше лоше навике када је реч о 
исхрани. 

О представи: 

Духовита школа здраве исхране 
Змајева дијета се бави озбиљном 
тематиком која је постала глобални 

(светски) проблем – гојазношћу деце. 
Лоше навике, нездрава исхрана и физичка 
неактивност, узроци су многих обољења у 
дечјем узрасту.  

Уз помоћ учитељице из школе 
здраве хране, инструктора фитнеса и 
доктора Змајка, наши Змајићи ће се од 
бурића масти претворити у праве 
манекене. 

Змајева дијета је освојила прву 
награду на конкурсу Радио Београда за 
најбољу дечју радио драму. Аутор текста је 
доктор медицине, живи и ради у Београду.

 

 

     

Представом у борбу против гојазности 
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МИСЛИ НА СЕБЕ, МИСЛИ НА МЕНЕ 

 

 

Пројекат МИСЛИ НА СЕБЕ, МИСЛИ 
НА МЕНЕ успешно је завршен доделом 
награда 24. 06. 2015. у просторијама ОШ 
„22. октобар”. Пројекат је реализовала 
школа под покровитељством Општинског 
тела за координацију безбедности 
саобраћаја на путевима Градске општине 
Сурчин где се кроз низ пројектних 
активности стваљао акценат на јачање 
компетенција ученика на пољу 
саобраћајне културе. Кроз едукативно 
такмичарску радионицу ученици су 
показали на који начин можемо утицати 
на јачање саобраћајне културе израђујући 
плакате и флајере. Најбоље израђени 

плакати и флајери ученика штампани су 
како би ученици основних школа у 
општини кроз рекламни материјал 
увидели које су то ризичне саобраћајне 
ситуације у којима учествујемо или их 
препознајемо. Комисија за избор најбољих 
радова имала је изузетно тежак задатак, да 
од педесет фантастичних ликовних 
решења за флајере и плакате изабере 
најбоље. Иако смо изабрали најбоља 
ликовна решења, важно је да знате да су 
сви радови оригинални и едукативни јер 
показују колико знања поседујете о 
саобраћаној безбедности. 
 

 

 

Води рачуна о семафору! 

 

Награде: 
Прва награда – старији разред  
Симона Перишић 7/1 ОШ „Вожд Карађорђе” 
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Друга награда-старији разреди 
Марија Ковачевић 5/2 ОШ „22.октобар” 
Трећа награда старији разред 
Даница Димитријевић 7/1ОШ „Бранко Радичевић” 
Прва награда-млађи разред 
Милица Грубјешић 4/2 ОШ „Душан Вукасовић Диоген” 
Друга награда-млађи разреди 
Лорена Радовановић 3/3, ОШ „Вожд Карађорђе” 
Трећа награда млађи разреди 
Лазар Стојаков 3/3 ОШ „Вожд Карађорђе” 
Похвала Лука Цветковић 7/2 ОШ „Вожд Карађорђе” 
Похвала Андреа Радовић 7/2 ОШ „Вук Караџић” 
Похвала Бојана Давидовић 6/2 ОШ „22.октобар” 

 

 
 

 
 

     Поштуј правила 
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НАГРАДЕ ЦЕНТРА ЗА ТАЛЕНТЕ 
 

Свечаност у Земуну 17. 06. 2014. 
била је прилика да се истакну вредности 
попут истрајности, такмичарског духа и 
жеље за знањем које је 39 ученика 
показало добивши престижне награде и 
захвалност локалне заједнице. 

Најуспешнији ученици Регионалног 
центра за таленте на овогодишњој додели 
награда и међу њима Тамара Арбутина 7/1 

и Павле Поповић 7/4. Тамара Арбутина 
(Синонимија – избор речи и обрта – српски 
језик) и Павле Поповић (Примена 
Питагорине теореме на круг – 
математика) освојили су 2. место на 

републичком такмичењу младих талената и 1. 

место за научноистраживачки рад (одбрану 

рада).

 

 

 

Млади таленти 

 
 
 
Најуспешнији полазници 

Регионалног центра за таленте добили су 
дипломе за научно-истраживачке радове и 
освојена прва три места на Републичком 
такмичењу младих талената у разним 
областима. 

У име општине Земун дипломе 
најталентованијима уручио је председник 

Скупштине општине Земун Ненад 
Врањевац. 

– Честитам вам у име Општине 
Земун и знам да сте поштено заслужили 
све ове награде. Ми смо ту да вас 
подржимо, да ваше знање и посвећеност 
науци буде трајно опредељење на 
добробит целокупног друштва. Ваш успех 
је наш понос – рекао је Врањевац, 
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пожелевши свима много успеха у раду и 
учењу. 

Директор центра Милош Толимир 
захвалио је Општини Земун на свесрдној 

подршци у реализацији програмских 
активности Регионалног центра за 
таленте. 

 
 
 

 

Тамара и Павле 
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ДОДЕЛА НАГРАДА И ПРИЗНАЊА 

 

 

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 

РЕЗУЛТАТИ ЗА 2014/2015. 

 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД-1 ЗЕМУН 

р

бр. 

Име и 

презиме 

р

разр

ед 

такми

чење 

п

пласма

н 
општин

ски 

ниво 

пласман –

регионални 

градски ниво пласман републички ниво 

1 

Тамарa 

Арбутина 

 

 

 

7

7/1 

 

 

Цен

тар за 

таленте – 

српс

ки језик 

 / 

1. место и 

диплома за научно 

истраживачки рад 

 

 2. место 

1. место диплома 

за 

научноистражи

вачки рад  

(одбрана рада) 

2 

Павле 

Поповић 

 

 

7

7/4 

 

 

Цен

тар за 

таленте –

математика / 

1. место и 

диплома за научно 

истраживачки рад 

 

 2. место 

1. место диплома 

за 

научноистражи

вачки рад  

(одбрана рада) 

ПЕСНИЧКИ СУСРЕТИ 

р

бр. Име и презиме 

р

разред такмичење 

пласман 

општински 

ниво 

пласман 

градски 

ниво 

пласман 

републички 

ниво 

1.  

Јелена 

Ковачевић 3   3 

 

/  / 

 

ЛИКОВНИ ВАСКРШЊИ КОНКУРС 

р

бр. Име и презиме 

р

разред такмичење 

 
пласман 

општински 

ниво 

п
пласман 

градски 

ниво 

п
пласман 

републич

ки ниво 

2 

Елена 

Петровић ¾ 

Васкршњи ликовни 

конкурс 1 

 

/ 

 

/ 

8 

Тијана 

Колонић 

6

/3 

Васкршњи ликовни 

конкурс 1 

 

/ 

 

/ 

9 

Дајана 

Милић 

5

/2 

Васкршњи ликовни 

конкурс 2 

 

/ 

 

/ 

1

1 

Марко 

Величковић 

6

/2 

Васкршњи ликовни 

конкурс 3 

 

/ 

 

/ 

1

2 

Марија 

Божић 

5

/3 

Васкршњи ликовни 

конкурс 3 

 

/ 

 

/ 

1

3 

Гороња 

Гојко 

8

/1 

Васкршњи ликовни 

конкурс 2 

 

/ 

 

/ 
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ФИЗИКА 

р

бр. Име и презиме разред такмичење 

пласман 

општински ниво 

пласман градски 

ниво 

пласман 
републички 

ниво 

1 

Никола 

Дракулић 

6

/1 

физи

ка 1. 

 пла

сман  / 

2 

Павле 

Поповић 

7

/4 

физи

ка 2. 

плас

ман / 

 

ХЕМИЈА 

р
бр. Име и презиме разред такмичење 

пласман 

општински 
ниво 

пласман 
градски ниво 

пласман 
републички ниво 

1.  

Тања 

Цветковић 

7

/2 

хе

мија 2     

2.  

Павле 

Поповић 

7

/4 

хе

мија 2     

3.  

Срђан 

Крњајић 

8

/3 

хе

мија 1     

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

р

бр. 

Име и 

презиме разред такмичење 

пласман 

општински 

ниво 

пласман 

градски 

ниво 

пласман 

републички 

ниво 

2.  

Никола 

Дракулић 

6

/1 

ракетно 

моделарство 1  /  / 

3.  

Марија 

Ковачевић 

5

/2 

папирно 

моделарство 2  /  / 

4.  

Јелена 

Крњаић 

5

/2 

папирно 

моделарство 1 

 

2 

 Уче

шће  

5.  

Срђан 

Ћулум 

6

/3 

архитектура и 

грађевинарство 3  / /  

6.  

Огњен 

Секулић 

 

7/4 аутомоделарство 1 

 

2 

Уче

шће   

7.  

Анастасија 

Селаковић 

8

/1 

Информатичко -

комуникационе 

технологије 1 / / 

8.  

Милош 

Дачић 

8

/2 

Информатичко -

комуникационе 

технологије 2 / / 

9.  

Милица 

Симић 

8

/2 

Информатичко -

комуникационе 

технологије 3 / 

  

БИОЛОГИЈА 

р

бр. Име и презиме разред 

такмиче

ње 

пласм

ан општински 

ниво 

пл

асман 

градски ниво 

пласма

н републички 

ниво 

1.  

Томислав 

Михајловић 

5

/2 биологија 2 

 

Учешће  / 

2.  Вера Давидовић 

5

/2 биологија 3  /  / 

3.  Бојана Давидовић 6 биологија 3 / / 
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/2 

 

МАТЕМАТИКА 

р
бр. Име и презиме 

р
азред 

такми
чење 

пласман 

општински 
ниво 

пласман 
градски ниво 

пласман 

републички 
ниво 

6 

Бранислав 

Каменовић 3 математика 3  / /  

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

р

бр. Име и презиме разред такмичење 

пласман 

општински ниво 

пласман 

градски 

ниво 

пласман 

републички 

ниво 

3 

Милица 

Пухаловић 5 српски језик 2 

 

3 

 

/ 

1

3 Вера Давидовић 5 српски језик 3 

 

Учешће 

 

/ 

1

4 

Бојана 

Давидовић 6 српски језик 1 

 

2 

 

/ 

 

 

ЗЛАТНА СИРЕНА 

р
бр. Име и презиме разред такмичење 

пласман 

општинс
ки ниво 

пласман 

градски 
ниво 

пласман 

републичк
и ниво 

1.  Јелена Крњаић 

5

/2 соло певачи        1 1 / 

2.  

Дијаманта 

Салихи 

7

/1 соло певачи 2 / / 

3.  

Садри 

Сулејмановић 

7

/1 

инструменталн

а пратња 2 / / 

4.  Јелена Крњаић 

5

/2 дует 1 2 / 

5.  Андреа Зоговић 

6

/4 дует 1 2 / 

6.  

Садри 

Сулејмановић 

7

/1 

инструменталн

а пратња-дует 1 2 / 

7.  

Дијаманта 

Салихи 

7

/1 дует 2 / / 

8.  

Александра 

Зоговић 

7

/3 дует 2 / / 

9.  Маја Михаљ 

5

/2 соло певачи 1 1 / 

10.  
Томислав 

Михајловић 

5

/2 дует 1 1 / 

11.  
Емир 

Жебељановић 

6

/1 дует 1 / / 

12.  Маја Михаљ 

5

/2 дует 1 1 

 

13.  
Садри 

Сулејмановић 

7

/1 

инструменталн

а пратња-дует 1 1 

 

14.  Назмије Гудај  

7

/4 дует 2 / / 

15.  Алмир Емини 7 дует 2 / / 
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/4 

 

РЕЦИТАТОРИ 

р

бр. Име и презиме разред такмичење 

пласман 

општински 

ниво 

пласман 

градски 

ниво 

пласман 

републички 

ниво 

1 

Владимир 

Вељковић 

 

4/4 рецитатори 1-4 2 

 

Учешће 

 

/ 

2 

Теодора 

Павловић 2/4 рецитатори 1-4 3  / 

 

/ 

 

МАЛИ ПЈЕР 

р

бр. Име и презиме разред такмичење 

пласман 
општински 

ниво 

пласман 
градски 

ниво 

пласман 
републички 

ниво 

1 Бојана Ећимовић 

3

/2 

 Мал

и Пјер 1 / /  

2 Јелена Ковачевић 

3

/2 

 Мал

и Пјер 1 / /  

 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

р

бр. Име и презиме разред такмичење 

пласман 

општински ниво 

пласман 

градски ниво 

пласман 

републички 

ниво 

1 

Јовичић 

Анђела 8/1 

Књижевна 

олимпијада 2  /  / 

2 

Милица 

Симић 8/2 

Књижевна 

олимпијада 2  2  / 

 

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА 

Б

р. 

Име и 

презиме ученика 

О

дељење 

Достигнућа 

13.  Вукашин 

Катић 

2/4 Читалачка значка за учешће Почасни 

писар Почасни говорник 

14.  Милица 

Пухаловић 

5/2 Читалачка значка за учешће  Велики 

почасни говорник 

15.  Емили Гујаш 2/4 Читалачка значка за учешће  Почасни 

писар 

16.  Цветковић 

Тијана 

2/3 Читалачка значка за учешће  Почасни 

говорник 

17.  Милица 

Бешовић 

3/1 Читалачка значка за учешће  Почасни 

писар 

18.  Џемиља 

Садики 

3/4 Читалачка значка за учешће  Почасни 

говорник 

19.  Гогић Борис 3/4 Читалачка значка за учешће  Почасни 

писар 

20.  Петровић 

Елена 

3/4 Читалачка значка за учешће 

21.  Шорак Бошко 7/2 Читалачка значка за учешће 

22.  Бефовић 

Давид 

7/3 Читалачка значка за учешће 
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23.  Бојана 

Ећимовић 

3/2 Читалачка значка за учешће 

24.  Марковић 

Александра 

2/1 Читалачка значка за учешће 

 

ТАКМИЧЕЊЕ У БОЈЧИНСКОЈ ШУМИ 

Шумски вишебој – Прво место (општински ниво) 

 

ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ 

р

бр. Име и презиме разред такмичење 

пласман 

општински ниво 

пласман 

градски ниво 

пласман 
републички 

ниво 

1 

Суџук 

Никола 2/4 

 Шта знаш о 

саобраћају (група А) 2  /  / 

Четврто место на општини у генералном пласману. 

 

ГЕОГРАФИЈА 

р
бр. Име и презиме разред такмичење 

пласман 

општински 
ниво 

пласман 

градски 
ниво 

пласман 
републички ниво 

1

1 

Анђела 

Станковић 7 географија 3 /  / 

 

 

ЦРВЕНИ КРСТ 

 

                                           

АРХИМЕДЕС-ЕКИПНО ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРВА НАГРАДА ЗА НАШУ ШКОЛУ 

Поводом Дана школе (21. 10. 2014) и ове године  успешно је организован и одржан 

Архимедесов математички квиз знања ОШТРОУМНОСТ Екипа наше школе: Срђан, Павле, 

Бојана, Тијана и Никола  са наставницама Сањом Шкарић, Александром Жижић и Бебом 

Милинковић. 

 

 

 

ЗНАЊА У ДОБАНОВЦИМА 

ПРВА НАГРАДА ЗА НАШУ ШКОЛУ 

Поводом Дана школе „Стеван Сремац” из Добановаца, у среду 12. 11. 2014. године 

организовано је још једно математичко такмичење и дружење. Организатори су били 

Математичко друштво Архимедес, а учесници ученици школе домаћина, школе из Јакова и наше 

школе. 

Екипа наше школе: 

р
бр. Име и презиме разред такмичење 

пласман 
општински ниво 

пласман 

градски 
ниво 

пласман 
републички ниво 

1.  

Душан 

Томасовић 4/4 

Црвени 

крст 2. место /  / 

2.  Милош Лазић 4/1 

Црвени 

крст 2. место / / 

3.  

Савић 

Анастасија 4/1 

Црвени 

крст Похвала 

  

4.  Стојков Андреа 4/1 

Црвени 

крст Похвала 
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Никола, Павле, Срђан, Никола и Тијана 

 

 МЕЂУОПШТИНСКИ КВИЗ ЗНАЊА У ДЕЧИЈЕМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ 18. 05. 2015. 

ТРЕЋА  НАГРАДА ЗА НАШУ ШКОЛУ 

 

Поводом манифестације МАЈ МЕСЕЦ МЕТЕМАТИКЕ, организован је Архимедесов дан и 

том приликом на велики међуопштински квиз знања позване су најуспешније школе нашег града. 

Међу најбољима нашла се и екипа наше школе. 

Школе учеснице:     

 ОШ „Лазар Саватић” – Земун 

 ОШ „Старина Новак” – Стари Град 

 ОШ „Влада Аксентијевић” – Палилула 

 ОШ „Светозар Милетић” – Земун 

 ОШ „22.октобар” – Сурчин 

Чланови екипе ОШ „22.октобар” 

5. разред – Тијана Павловић 

6. разред – Никола Дракулић 

7. разред – Павле Поповић 

8. разред – Срђан Крњаић 

                               

МАТЕМАТИЧКИ КВИЗ ЗНАЊА У ЈАКОВУ 28. 05. 2015. 

ПРВА НАГРАДА ЗА НАШУ ШКОЛУ 

  

Поводом Дана школе ОШ „Вожд Карађорђе” из Јакова организован је Архимедесов квиз 

знања. Учесници овог такмичења су биле екипе: 

ОШ „Душан Вукасовић Диоген” – Бечмен 

ОШ „Бранко Радичевић” – Бољевци 

ОШ „Стеван Сремац” – Добановци 

ОШ „Вожд Карађорђе” – Јаково 

ОШ „22.октобар” – Сурчин 

Екипа наше школе ОШ „22.октобар” 

4. разред – Милош Лазић 

5. разред – Тијана Павловић 

6. разред – Никола Дракулић 

7. разред – Павле Поповић 

8. разред – Срђан Крњаић 

Победници такмичења су екипа наше школе ОШ „22.октобар” са 42 бода, другопласирани су 

екипа ОШ „Бранко Радичевић”, Бољевци са 34 бода, треће и четврто место деле школе ОШ „Вожд 

Карађорђе”, Јаково и ОШ „Душан Вукасовић Диоген”, Бечмен са по 23 бода, а пето место је 

заузела ОШ „Стеван Сремац”, Добановци са 21 бодом. 

                                                

 

                                                                                 

МАТЕМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ  МИСЛИША 2015.  

ПОХВАЛЕ И ТРЕЋА НАГРАДА ЗА НАШУ ШКОЛУ 

 

Републичко финале 12. 05. 2015. на коме ће се изабрати најбољи и, поред уобичајених, 

доделити и специјалне награде (четири летње школе). 

Ученици наше школе остварили су добре резултате, а међу похваљеним су се издвојили: 

      Кресоја Елена,          2. разред – похвала 

      Милош Лазић,           4. разред – похвала 

      Миљуш Горан,          5. разред – похвала 
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      Давидивић Бојана,    6. разред – похвала 

      Поповић Павле,        7. разред – 3. награда 

      Крњаић Срђан,          8. разред – похвалa                                     

              

 МАТЕМАТИЧКА ОЛИМПИЈАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

(Екипно првенство основних школа Републике Србије у математици) 

 

Такмичење је одржано 16. маја 2015. године у Београду (Хемијско-прехрамбена 

технолошка школа). Према календару такмичења ученикa (који је усвојило Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије). 

Учествовало је 109 екипa (школa). Екипе су имале по 5 такмичара (по један ученик IV, V, 

VI, VII и VIII разреда), тако да је укупно било 545 ученика.  

На овогодишњем турниру наша екипа је ишла у следећем саставу: 

                   1. Никола Каменовић, 4. разред              

                   2. Миљуш Горан, 5. разред 

                   3. Бојана Давидовић, 6. разред 

                   4. Павле Поповић, 7. разред 

                   5. Срђан Крњаић, 8. разред 

 

Наша школа је освојила 73. место од 109 школа које су се такмичиле, а ученик Павле 

Поповић је освојио похвалу за постигнут појединачни успех. 

 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 

 

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ И ОРГАНИЗАЦИЈУ ТАКМИЧЕЊА ПРВЕНСТВО 

БЕОГРАДА У АТЛЕТИЦИ ДОДЕЉУЈЕ ПЕХАР УЧЕНИЦИМА СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА 

ОШ „22.ОКТОБАР” ИЗ СУРЧИНА ЗА ОСВОЈЕНО ДРУГО МЕСТО У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. 

 

Општинско 

такмичење 
Одбојка – 1. место на општини  (четврти на граду) 

Немања Станковић 8/2 

Рајковић Лука 8/3 

Крњајић Срђан 8/3 

Мржа Никола 8/1 

Војин Јосић 8/1 

Демировић Аднан 8/1 

Јовановић Стефан 8/2 

Гороња Гојко 8/1 

Шаренац Никола 8/3 

Петар Панџа 8/1 

Фудбал – прво место на општини (четврти на граду) 

Гороња Бојан 6/2 

Станковић Алекса 6/3 

Љатифовић Дамир 5/3 

Дрмаку Авни 6/2 

Рама Мартин 6/1 

Мандарић Кристијан 6/1 

Ћулум Срђан 6/2 
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Величковић Марко 6/2 

Рајковић Урош 6/2 

Рукомет – прво место на општини (четврти на граду) 

Младеновић Немања 6/1 

Арбутина Ненад 6/4 

Величковић Марко 6/1 

Мишић Стефан 6/2 

Гороња Бојан 6/2 

Алекса Станковић 6/3 

Васић Вељко 6/2 

Рама Мартин 6/4 

Ћулум Срђан 6/3 

Радовановић Никола 6/4 

Атлетика-прво место на општини 

Сузић Катарина 6/2 

Јевремовић Кристина 6/2 

Дачић Тамара 6/1 

Крњајић Јелена 6/3 

Гороња Бојана 6/3 

Зоговић Андреа 6/1 

Атлетка – прво место на општини, друго место на граду, треће 

место на републици  

Зејнуловски Ерсан, 8/2 , дисциплина 100 м 

Јосић Војин, 8/1, дисциплина 300 м 

Петар Панџа, 8/3, дисциплина 800 м 

Крњајић Срђан, 8/3 , дисциплина бацање кугле 

Јовановић Стефан, 7/4,  скок у вис 

Станковић Немања, 8/2, дисциплина скок у даљ 

Шаренац Никола, 8/3 

Гороња Гојко 8/1 

Кошарка – прво, место на општини (пето на граду) 

Јосић Војин, 8/1, дисциплина 300 м 

Јовановић Стефан, 7/4, скок у вис 

Јовановић Александар, 7/3 

Јовановић Лазар, 7/3 

Поповић Немања, 7/4 

Анокић Урош, 7/3 

Спирић Милан, 8/2 

Станковић Немања, 8/2, дисциплина скок у даљ 

Шаренац Никола, 8/3 

Градско ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ – ПРВЕНСТВО 
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такмичење БЕОГРАДА У АТЛЕТИЦИ 

На градском такмичењу у атлетици учествовали су: 

 Јосић Војин, 8/1, дисциплина 300 м  – 2. место  

 Крњајић Срђан, 8/3 , дисциплина бацање кугле – 3. место 

 Јовановић Стефан,7/4,  скок у вис – 2. место 

Градско 

такмичење 

ОСНОВНА ШКОЛА „22.ОКТОБАР” ДРУГО МЕСТО НА ГРАДУ 

(градском такмичењу) ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У АТЛЕТИЦИ 

Републичко 

такмичење 

НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ У АТЛЕТИЦИ – СРЂАН 

КРЊАЈИЋ, 8/3 – ТРЕЋЕ МЕСТО У ДИСЦИПЛИНИ БАЦАЊЕ 

КУГЛЕ 

 

ЏУДО и КАРАТЕ (ученици су се такмичили за школу „22.октобар”) 

Лућић Василије, 1/1, Џудо савез Београда, Савез за школски спорт,  

2. место на школском такмичењу Београда 

Данијел Савећ, 3/4, Џудо савез Београда, Савез за школски спорт,  

2. место на школском такмичењу Београда 

Алекса Димић, 4/2, Карате  савез Београда, Савез за школски спорт,  

1. место на школском такмичењу Београда 

Требец Филип 4/2, Карате  савез Београда, Савез за школски спорт,  

2. место на школском такмичењу Београда 

Босанац Лука, 4/2, Карате  савез Београда, Савез за школски спорт,  

2. место на школском такмичењу Београда 

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ ЕНГЛЕСКИ/ФРАНЦУСКИ 

Нема пласмана. 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Није било учешћа. 

 

КРАТКЕ ДРАМСКЕ ФОРМЕ 

Није било учешћа. 

 

ФЕСТИВАЛ ПОЗОРИШНИХ ИГАРА ДЕЦЕ И МЛАДИХ БЕОГРАДА 

Није било учешћа. 

 

ИСТОРИЈА 

Нема пласмана. 

 

Податке ажурирао педагог школе у сарадњи са наставницима 

Ирена Мучибабић 
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