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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. 
 

 

ОШ „22.октобар“ у Сурчину септембра 2013.
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НА СВЕТОГ НИКОЛУ, 19. 12. 1992. 
 
 
Успешан стваралачки рад наставника и ученика у новој школској згради прекинут је 19. 

децембра 1992. године. Тог послеподнева, док су мештани славили Светог Николу, два 

непромишљена ученика, размишљајући само о сопственом интересу, запалила су своје лоше 

написане писмене радове, вероватно и не слутећи да ће запалити целу школу. Запаливши своје 

вежбанке, уништили су и све оно што је стварано и чувано од заборава неколико десетина година 

уназад. У пожару је до темеља изгорела школска зграда, као и сва постојећа педагошка 

документација. Сагорео је и Летопис школе, на чијим страницама су били исписани најзначајнији 

подаци о активностима свих учесника у васпитно-образовном раду. У страшном пламену нестало 

је све што је с великим ентузијазмом стварано пуних 25 година. Пламен је прогутао и у заборав 

однео хиљаде и хиљаде ученичких радова, диплома, пехара, похвала, фотографија, докумената. Од 

тог дана школа покушава да се подигне из пепела. 
Од децембра 1992. образовни рад се одвијао у изузетно тешким условима. Ученици од 

првог до четвртог разреда похађали су наставу у старој оронулој школској згради, која је одолела 

пожару. Васпитно-образовни рад од првог до четвртог разреда био је организован у три смене и у 

четири учионице. Ученици од петог до осмог разреда наставу су похађали у ОШ „Вук Караџић“, 

удаљеној око три километра од наше школе. 
Од 1. септембра 2008. настава се одвија у новој школској згради. Објекат величине преко 

5.000 квадратних метара, са 24 учионице, савременом фискултурном салом и пространом 

школском кухињом и трпезаријом. Модерна и лепа, нова школска зграда постаће стециште знања, 

успеха и радосног дечјег осмеха. 
 
 
 

 
Основна школа „22.октобар“ у Сурчину  од 1967. до 1992. 
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ПОВЕЉА ЛЕТА ГОСПОДЊЕГ 2003. 
 

 
 
Руке градитеља београдског 

„Рада“ уградише лета Господњег 2003, 6. 

децембра, камен темељац нове школске зграде, 

као израз и дрхтај наше десетогодишње чежње. 

Средства је обезбедила Скупштина града 

Београда, а свештеници Српске православне 

цркве освешташе темеље овог здања и 

благословише рад. Озарило нас је одушевљење, 

понело осећање раздраганости, а у сећање је 

утонуло суморно време – година 1992, 19. 

децембар, ненадана и необуздана ватра, која је 

од лепе школске зграде начинила згариште.  
Наше мисли су уперене у будућност, у 

стасање и израстање нове школе која ће 

надоместити уништено и надвисити протекло 

време својим постигнућима у знању и умећу, 

радости и љубави ђака, као и у вредности и 

преданом раду наставника. 
 
У Сурчину, 6. децембра 2003. године, 
Директор Даница Зорица 
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КОЛЕКТИВ ОШ „22. ОКТОБАР“, ШКОЛСКА 2013/2014. 

 
Директор школе  Бранка Селаковић 
 
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 
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 

Ирена Мучибабић педагог 
Тамара Ђорђевић психолог 
Виолета Миладиновић библиотекар 
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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 наставник веронауке 
Ненад Катић наставник веронауке 
Данило Стјепановић наставник веронауке 
Абдул Рахман Мехмет                     наставник веронауке 

 
Секретаријат школе:  
 

Славенка Кужет дипломирани правник секретар 
Јелена Прокопљевић рачунополагач 
Весна Ђорђевић благајник 

 
Техничко особље школе: 
 

Ђуро Малбаша домар 
Перо Савић ложач 
Љиљана Андрић куварива 
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 2013/14. у заслужену пензију отишли су следећи запослени: 
Јасминка Анић, административно-технички радник, Милосава Бељинац, спремачица. 
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ПРОГРАМ ПОЗИТИВНОГ ПОНАШАЊА 
 
 

Неколико савета наставницима и родитељима за  
бољу социјализацију деце и младих  
 
Постоји много корисних савета у раду с децом и младима који испољавају потребу за 

подршком у социјализацији понашања, а ми смо изабрали само оне који су нам се учинили 

напријемчивијим, најкориснијим и најсмисленијим. У сваком случају, имајте на уму да су то 

свима познати поступци који, уколико се доследно и на прави начин примењују, имају великог 

успеха, али да, наравно, увек постоје изузеци који, као што је то увек са изузецима, само потврђују 

правило. Неко је једном рекао да човек мора да буде стрпљив као Ганди да би овај програм имао 

ефекта и морамо се сложити с тим.  
Једно од првих правила је: никад немојте да изгубите контролу над собом! То је кључна 

ствар. Без самоконтроле, ви сте један од модела понашања од којег желите да одучите ваше дете 

или ученика. Значи, без испољавања беса, зловоље, подизања тона, коришћења речи које могу да 

понизе или повреде дете. Ваше лице мора увек да буде смирено како би дете или ученик знали да 

свака казна коју му одредите долази из потребе да осигурате његову безбедност, здравље, 

будућност или добробит.  
Ево још неких конкретних савета: 
Увек будите логични током интеракције са ученицима који испољавају проблеме у 

понашању, чак иако њихово лоше понашање ескалира. Ова деца воле да контрааргументују и да се 

боре за превласт.  
Избегавајте ултиматуме – определите се за понуђене опције. 
Никада немојте гунђати против ових ученика, него будите спремни да с њима почнете 

изнова и изнова. Ови ученици ни сами не разумеју сопствено понашање, подједнако као и други 

око њих. 
Понижење је нешто што сви млади избегавају, а тај осећај мултиплициран је код ученика 

који имају проблеме у понашању. Са овим ученицима се све ради веома суптилно како би ученик 

сачувао осећај самопоштовања. Јака критика ће допринети њиховом страху од неуспеха и храниће 

циклус гнева и беса!  
Деца с проблемима у понашању имају мање развијене социјалне вештине и треба им 

помоћи око основних ствари. Вежбајте с њима (глумите!) како започети конверзацију, како 

одговорити другима у појединим социјалним ситуацијама, како одбити неки захтев и како 

тражити нешто од других; како управљати својим осећањима, поготово осећањем беса, односно 

како их здравије испољити и сл. 
УЧЕЊЕ: 
Изаберите садржај за учење који ће ови ученици препознати као важан и применљив у 

свакодневном животу. Иако њихове способности могу бити на нижем нивоу, они обично не 

реагују добро када препознају да су задаци које им дајете испод њиховог узрасног нивоа. Значи, 

потрудите се да пронађете или осмислите садржаје који су од високе практичне користи, али за 

нижи развојни ниво ученика. 
Ако је ученик довољно одрастао да може да ради, узмите у обзир могућност укључивања у 

неки од радних програма. Деца и млади с поремећајима у понашању добро се прилагођавају овим 

програмима јер доживљавају новац као подстицај и поткрепљење. 
Ученици с проблемима у понашању најбоље раде у малим групама или један на један и 

потребне су им јасна структура и очекивања како би постигли успех.  
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РОДИТЕЉИ: 
Родитељи могу неопажено учинити ситуацију још тежом тако што ће обраћати премало 

пажње на добро понашање своје деце, тако што ће бити брзи на критици, или с друге стране, бити 
превише флексибилни кад су у питању правила понашања. То се дешава ако су родитељи 

депресивни, исцрпљени или обузети другим проблемима. Најважније је доследно награђивати 

примерно понашање деце. 
Много је лакше игнорисати дете када испољава добро понашање и обраћати пажњу на њега 

само када је „безобразно“. Временом деца науче да се на њих обраћа пажња искључиво уколико 

крше правила, па ће урадити било шта и да је добију. Иако је то зачуђујуће, изгледа као да она 

преферирају сваку врсту пажње, па чак и пажњу у облику љутње или критике, било шта уместо 

игнорисања.  
Деца такође треба да науче да „не“ значи „не“. Бити доследан у томе често је веома тежак 

задатак за родитеље. Може бити изазовно попуштати деци зарад мира у кући. Проблем је у томе 

што дете тако учи да притиска родитеље док они не попусте. Деца и млади морају да знају да их 

родитељи воле, али исто тако и да је важно поштовати правила и да ради њихове сопствене 

безбедности треба да науче да живе у оквирима тих правила. Обично се деси да, када се поставе 

нова правила, дете почиње да се понаша „још горе“, међутим доследност и упорност одраслих 

доводи до побољшања понашања и односа са другима. Зато не одустајте брзо од нових правила у 

кући. Сачекајте да прође период „буре“, јер ће сигурно после тога брод упловити у мирну луку. 
Помаже ако је дисциплина фер и доследна, а круцијално је то да се оба родитеља слажу у 

погледу дисциплине и начина васпитања. Свој деци потребна је хвала и награде како би 

унапредили сопствено понашање, и то такође може бити веома тешко. Запамтите да хваљење 

малих, свакодневних ствари даје деци на знање да их волите и да их поштујете. 
Ако проблем потраје дуже од 3 месеца, можда треба потражити помоћ психолога у некој од 

здравствених установа.  
Када се ухватите у коштац с проблемима социјализације или понашања свога детета, 

запамтите да: 
1. Проверавате информације добијене од детета. Проверите оно што вам дете каже код 

наставника, родитеља или других ученика. Не користите дете као посредника, већ 

разговарајте директно. Након информације од детета да је неко лоше поступао с њим, 

оставите могућност да се тако нешто није десило и проверите његову интерпретацију 

догађаја у разговору с другима. 
2. Направите план правила понашања и очекиваних последица за дете, план који ће вам 

помоћи да тачно знате шта ћете и како даље... 

 
ОПШТЕ 

 Никад не реагујте импулсивно. Ова деца теже да пробуде јака осећања код других, а та 

осећања вас могу одвести на погрешан пут. Морате да имате план за управљање његовим 

понашањем. 

 Укажите на конкретна понашања која желите да престану да испољавају (нпр. коришћење 

ружних речи и ударање других). То је много боље него само упутство „буди добар“, јер је 

превише неодређено. 

 Понашање које очекујемо од детета мора бити јасно и детаљно објашњено. Уместо „слушај 

када ти се обраћам“, реците „седи и гледај у мене када тражим да ме саслушаш“. 

 Морате бити доследни. Нема измене правила нити попуштања, без обзира ко је у питању: 

наставници, родитељи, старатељи, баке и деке... сви морају да буду доследни и сагласни у 

усмеравању детета. 

 Награде и казне морају бити усмерене на свако индивидуално понашање детета. 
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 Награда пре треба да буде добијање неке привилегије или активности које дете жели да 

ради, уместо награђивања новцем.  

 Мора да постоји једнако присуство позитивних и негативних поткрепљења. Програм не 

треба да буде као „земља слаткиша“, али ни „затвор“. Типично позитивно поткрепљење би 

требало да буде нпр. дозвола за одлазак на спавање у каснијим сатима током викенда... Пример за 

типично кажњавање би био одлазак у собу или губитак привилегија за ТВ, компјутер или мобилни 

телефон. 

 Правила морају бити јасна како би их дете разумело. Ако дете уме да чита, треба их и 

записати. Ако је могуће, дете треба да се сложи с њима и да их потпише.  

 Увести детету кућне обавезе које нећете завршити уместо њих, уколико дете пропусти да 

их уради. 

 Увести кућну рутину, односно организовати време у кући тако да се зна када се шта ради 

(када се устаје, када су оброци и сл.). 

 Уведите време најмање једном дневно (по пола сата до сат) које проводите искључиво 

дружећи се са својим дететом, или једном недељно (дужа активност) радећи само оно што оно 

жели, колико год вам се та активност чинила досадна и незанимљива. 

 Избегавајте одмеравање „снага“, односно надмудривање и вербални конфликт. 

 Када дете учини нешто непожељно избегавајте да вичете и испољавате емоције, само 

реците шта је договорена последица за такво понашање. 

Добар пример програма: Дете добија награду ако пет дана узастопно долази тачно на време 

кући. Награда је да један од његових пријатеља може да дође на кућно дружење и остане дуже 

него иначе.             
Негативна последица је да ако дете закасни више од десет минута, неће моћи да иде 

сутрадан напоље без супервизије односно присуства родитеља. Дете ће ићи напоље онда када то 

одговара родитељу. 
Лош пример програма: Родитељи из „земље дембелије“ ће награђивати дете тако што ће му 

дозволити да остане будно касније током било ког дана у недељи, а казне неће ни примењивати. 

Родитељи „чувари затвора“ ће казнити дете ако закасни један минут тако што ће забранити детету 

излазак из куће целу недељу!? 
Да ли препознајете себе у неком од ових примера? Ако сте дали потврдан одговор, 

направите нови план понашања и прионите. Сетите се да је једно од правила, било да сте родитељ 

или наставник који ради са оваквом децом или младима: бити стрпљив, упоран и смирен као 

Ганди . 
Тамара Ђорђевић, психолог 
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ  

МЕНТОРСКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 
Школа ће ове 2013/2014. године радити на осмишљавању активности на пољу професионалне 

оријентације, како би сви ученици седмог и осмог разреда били оспособљени за доношење 

ваљаних одлука о избору занимања кроз наставак школовања. Бавићемо се путевима даљег 

образовања и развојем кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, 

оспособљавањем за рад у одређеном занимању у складу са захтевима занимања, развојем 

савремене науке, економије, технике и технологије. 
 У школској 2013/2014. реализација програма ПО оствариће се кроз пројекат Професионалана 

оријентација на преласку у средњу школу (Професионална оријентација у Србији) која има 

за циљ успостављање функционалног и одрживог програма професионалне оријентације за 

ученике/це који завршавају основну школу. Програм професионалне оријентације конципиран 

је на основу процесног, динамичког, петогазног модела професионалне оријентације. По овој 

концепцији, основни циљ овог програма професионалне оријентације је подстицање развоја 

личности ученика/ца до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, 

планирања каријере и укључивање у свет рада.  
 

  
Вршњачки тим ПО активно учествује у промоцији програма каријерног вођења 

 

БАЗИЧНИ ЦИЉ МЕНРОПСКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 
Пошто је ОШ „22.октобар“ из Сурчина МЕНТОРСКА ОСНОВНА ШКОЛА за програм 

специјализације на пољу професионалне оријентације планиране су и активности које ће 

омогућити ученицима квалитетније сагледавање путева образовања и избора будуће средње школе 

као и професије. Све активности које се буду реализовале базираће се на квалитетном 

искоришћавању постојећих ресурса школе у сврху доброг професионалног усмеравања ученика за 

путеве образовања и избора будуће професије. 
 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СПЕЦИЈАЛИСРИЧКОГ ПЛАНА  
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Коришћење ресурса школе у сврху квалитетнијег усмеравања ученика о путевима образовања и 

каријере је неопходно из више разлога: 
☺ Ресурси школе нису довољно искоришћени не само када је реч о ПО него и о другим 

подручијима рада школе; 
☺ Многе школе нису свесне да су људски ресурси најзначајнији за сваку школу, па је 

неопходно сагледати с којим све занимањима располажемо у самој институцији, али и ко су 

нам сарадници, пријатељи и којим занимањима се баве; 
☺ Родитељи као ресурс су важна ставка програма професионалне оријентације: 
☺ Интернет као непресушан извор не/квалитетних информација је ресурс на који се треба 

ослонити и у реализацији програма ПО; 
☺ Ресурси локалне заједнице које често користимо за реализацију појединих активности могу 

се искористити за квалитетније организовање реалних сусрета, активности, индивидуалних 

тразговора; 
☺ Школе, институције, предузећа с којима сарађујемо су ресурс на који често заборавимо 

током реализације низа активности; 
☺ Простор школе недовољно се користи не само за потребе програма ПО... 

 
 
 

   
        Вршњачки тим  ПО у акцији 
 

 
 
 
 
 

Оријентациони специјалистичи план менторске основне школе 
 

Циљ и задаци Активности  

Прганизпваое трибина, предаваоа, 
јавних часпва, сусрета... уз кпришћеое 
ппстпјећих ресурса шкпле  

ТРИБИНЕ 
ПРЕДАВАОА 
РЕАЛНИ СУСРЕТИ 
ЈАВНИ ЧАСПВИ 
ГРУПНИ РАЗГПВПРИ 
ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ 

Прганизпваое трибина, предаваоа, 
јавних часпва, сусрета... уз кпришћеое 
ппстпјећих ресурса лпкалне заједнице  

ТРИБИНЕ 
ПРЕДАВАОА 
РЕАЛНИ СУСРЕТИ 
ЈАВНИ ЧАСПВИ 
ГРУПНИ РАЗГПВПРИ 
ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГПВПРИ 
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Имплементација прпграма 
 ПП у културне активнпсти шкпле 

ДАН ШКПЛЕ 
ДАН СТАРИХ 
ШКПЛСКА СЛАВА 
ПСМИ МАРТ                
 НПВПГПДИШОЕ АКТИВНПСТИ 
УСКРШОЕ АКТИВНПСТИ 

Инфпрмисаое управних , стручних и 
рукпвпдећих пргана п реализацији 
прпграма 

НА РЕДПВНИМ СЕДНИЦАМА 
ИНФПРМИСАТИ ПРЕДСТАВНИКЕ УПРАВНИХ, 
РУКПВПДЕЋИХ И СТРУЧНИХ ПРГАНА ШКПЛЕ  

Усппстављаое мреже шкпла на лпкалу и 
шире крпз сарадоу са другим шкплама, 
институцијама кпје реализују прпграм 
прпфесипналне пријентације или су 
ппдршка у реализацији 

РАЗМЕНА ИСКУСТВА У РЕАКИЗАЦИЈИ 
ПРПГРАМА ПП 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРИМЕРА ДПБРЕ 
ПРАКСЕ У ШКПЛСКЕ АКТИВНПСТИ 

 

 
Кппрдинатпр Тима ПП 

Ирена Мучибабић, педагпг шкпле 
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СВЕЧАНА ПРИРЕДБА ЗА ПРИЈЕМ ПРВАКА 
 
У нашој школи, као и претходних година, одржана је свечана приредба поводом пријема и 

посласка у школу ученика првог разреда. Ученици су са својим наставницима и учитељима 

припремили пригодан програм, који је био намењем родитељима и будућим ђацима. 
На почетку је хор наше школе отпевао песму „Дванаест година“ како би се родитељи 

подсетили својих ђачких дана. Потом су ученици млађих разреда показали умеће у рецитовању 

стихова наших познатих песника.  
Програм је почео поздравном песмом „Родитељима првака“ коју је рецитовала ученица 

петог разреда и на тај начин пожелела добродошлицу свим присутним родитељима, ученицима и 

наставницима. Затим је директорка наше школе поздравила све присутне госте а ученицима и 

родитељима пожелела срећан почетак и добру сарадњу.  
Ученице другог разреда обратиле су се публици рециталом „Први дан у школи“, а ученици 

трећег разреда стиховима о љубави. Рециталом „О девојчицама“ и дијалогом „Љубавни 

јади“ ученици су показали своја глумачка умећа и насмејали публику. Ученици петог разреда били 

су подршка својим учитељицама а представили су се занимљивим и поучним текстом „Савети за 

родитеље“. 
После тога, наступила је музичка секција школе која је извела песму „Удаде се Живка 

Сиринићка“. За сам крај програма, ученица петог разреда обратила се ученицима и родитељима. 

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.  
 
 
 

 
Свечани пријем првака школске 2013/2014.
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ЈЕСЕЊИ МАСКЕНБАЛ 
 
 
Ђаци прваци ОШ ,,22 октобар“ у Сурчину дали су свој несебичан допринос јесењем 

маскенбалу који је 21. септембра организовала СО Сурчин. Програм је одржан у преуређеном 

парку. Овом приликом ученици првог разреда су се шепурили у својим маскама израђеним од 

природних материјала којих има у изобиљу сваке јесени: кукуруза, сувог лишћа, грања, сламе и 

воћа. Остали ученици школе пратили су програм и дивили се јесењим маскама. Захвални смо 

сурчинској општини на пријатном програму који је припремљен због наше и њихове деце. Све 

похвале заслужују и родитељи који су марљиво припремили маске за своју децу, као и учитељице 
наших ђака првака.  

 
 
 
 

 

 
Ученици првог разреда на Јесењем маскенбалу 
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ЛИТУРГИЈА У СВЕТОЈ ПЕТКИ 
 

Храм Свете Петке у Сурчину био је 15. септембра 2013. године место велике духовне 

радости за ђаке, наставнике, родитеље и све оне који доприносе образовном и васпитном систему 

у нашој општини. С благословом свештенства наше парохијске цркве, свету литургију са чином 

призива Светог Духа на почетку нове школске године служио је јереј Александар Чавка. 
Овај велики духовни догађај је окупио ђаке из обе основне школе у Сурчину укључујући и ђаке из 

школа за децу која болују од церебралне парализе и других сметњи у развоју, као и школа које 

наставу изводе у болницама и кућној настави.  
На литургији су одговарала два хора – храмовни и дечји хор „Света Петка“, који је 

састављен од ђака веронауке. 
У пригодној беседи отац Александар је поздравио ученике, пожелевши им много успеха и у 

овој школској години. Родитељима, вероучитељима, наставницима и учитељима је захвалио на 

несебичном залагања у васпитању нашег подмладка. Истакао је значај похађања часова веронауке: 

„Веронаука је дародавац најубојитијег оружја, а то је сила речи Божје. Ако тако наоружану 

омладину будемо недрили у своме народу, наш опстанак и трајање неће се доводити у питање.“ 
 
 
 
 
 

  
                                           Деца се уче и духовности 
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ГЛЕТОВАЊЕ ШКОЛСКОГ ЗИДА 
 

 
Ученици наше школе су 25. септембра 2013. године били вредни и као прави домаћини 

лицкали су своју школу. Глетовали су дворишни зид како би уклонили постојеће графите и 

улепшали школско двориште пред прославу Дана школе. Захваљујући стоваришту „Гранг трејд“, 
Војвођанска 82, из Сурчина и донацији у грађевинском материјалу, као и вредним рукама наших 

осмака, најважнији празник школе прослављен је у лепом окружењу.  
 
 
 
 

           
Осмаци и вођа пројекта у акцији глетовања школске ограде 
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ИЗЛЕТ У БОЈЧИНСКУ ШУМУ 
 
Ученици одељења I-1 и II-4 са својим учитељицама, Љубинком Милосављевић и Сањом 

Колешан, организовали су 21. септембра полудневни излет у Бојчинску шуму како би се упознали 

с природом свог краја и историјом, и научили како се понаша у природи.  
Бојчинску шуму чини 185 биљних врста, а има и оних које имају статус заштићених врста. 

Највише је заступљен храст лужњак, затим граб, липа, топола... Ученици су посматрали висока 

стабла, а такође и биљке које живе испод њих. Износили су своја запажања о разлици међу њима. 
Пошто су имали прилику да виде маховину, научили су како да се оријентишу у шуми. Док су 

шетали, скупљали су жир, па хранили свиње мангулице. Учитељице су објасниле да ова врста 
свиња потиче са овог простора и да је стога прилагођена овдашњим условима.  

Бојчинска шума је и познато излетиште, тако да су ученици ових одељења вежбали, шетали 

и трчали трим стазом. Удисали су свеж ваздух и уживали у прелепој природи. Учитељице су деци 

скренуле пажњу на очување природе и на њен значај.  
Уз пријатну шетњу слушали су приче о Другом светском рату и о партизанским базама. 

Занимљиво је да су неки ученици на спомињање имена „партизан“ помислили на фудбалски клуб, 

а касније су за свако удубљење у земљи тврдили да је то сигурно партизанска база. 

 
 
 
 

        
Ученици првог и другог разреда на излету у Бојчинској шуми
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XIII ФЕСТИВАЛ ПОЕЗИЈЕ „СТИХОВИ ПОД ЗВЕЗДАНИМ НЕБОМ“ 
 
 
У малом месту Петровчић, чувени Радивој Прокопљевић Прока већ тринаесту годину 

заредом организује фестивал поезије, који прати и ликовна колонија. Ово је једини фестивал у 

крају у којем учествују деца песници и пишу прелепе стихове о лепотама Срема, о пркосу 

Сремаца и страсним Сремицама. 
На фесивалу учествују деца из многих крајева, али највише из Срема. Наше наставнице 

српског језика, Љиљана Јанковић и Драгана Војводић, мотивисале су ученике литерарне секције 

да напишу песму о Срему. Најлепше стихове су срочили: Невена Гверо, Вукашин и Бошко Шорак 

и Тамара Арбутина.  
На Фестивалу, који је одржан 28. септембра, учествовало је више од 100 малих песника, а 

Тамара Арбутина, ученица 6/1 освојила је 2. награду. На поклон је добила књигу песника Милана 

Терзића, две чика Прокине (Радивој Прокопљевић) књиге и слику која је настала у ликовној 

колонији ове манифестације. 
Поред деце песника, на овој манифестацији учествују и одрасли песници из Срема, као и 

глумци који читају поједине стихове нашег чика Проке, а и других песника. 
 
 
 
 

 
                      Организатор фестивала Радивој Прокопљевић Прока чита песму
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН СТАРИХ 
 
 
 
У холу наше школе постављена је 1. 10. 2013. изложба посвећена Дану старих. Радове су 

радили ученици нижих и виших разреда. За поставку изложбе захваљујемо наставници Бојани 

Милијашевић и наставници ликовне културе Мирјани Јандрић. Тема изложбе 

је ,,Међугенерацијска солидарност“ и посвећена је међународном празнику старијих. Ово је била 

лепа прилика да се презентују радови ученика који су кроз часове ликовне, новинарске и 

литерарне секције показали своје вештине у цртању и писању. 
 

 
Литерарни радови ученика поводом Дана старих 

 
 
 

 
Ликовни радови ученика на тему Међугенерацијска солидарност
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА 
од 7. до 13. октобра 2013. године 

 
08. 10. 2013. Цртамо кредама у боји по школском дворишту – 

украшавамп терене ; Активнпст реализују ученици првпг 
разреда. 

09. 10. 2013. Наступ КУД Диогена – пдржан је у свечанпј сали наше 
шкпле. Мнпги ученици наступили су у више кпрепграфија, 
кпје су пбрадпвале и наше најмлађе. Ученици су, заједнп са 
свпјим наставницима, уживали у прпграму кпји им је 
приредип КУД  Диоген из Сурчина. 

10. 10. 2013. Манифестација „Ја имам таленат“, такмичарскпг је 
карактера. Учесници су ппдељени у 4 категприје – певаое, 
рецитпваое, плес и вештине.  

11. 10. 2013. Дечији базар – прганизпвали су ученици четвртпг 
разреда заједнп са свпјим учитељима. Активнпст је 
пбухватала мали вашар у хплу наше шкпле, прпдају старих 
играчака, ствари и накита... Ученици су се вепма пптрудили и 
базар је успешнп завршен. Куппвали су и ученици и 
наставници кап и пспбље шкпле.  

 
ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИЦИ ОПШТИНЕ ВЕСНИ ШАЛОВИЋ 

 
           Ученице Тамара Арбутина, Анђела Свитић и Милица Пребирачевић са учитељицом Сањом 

Колешан и наставницама Љиљаном Пауновић и Љиљаном Јанковић посетиле су председницу 

општине Сурчин Весну Шаловић. Представници Ђачког парламента питали су председницу може 

ли општина да организује коцерт за осмаке на крају школске године. Њој се веома допала та идеја, 

па осмаци могу да очекују добру музику. Ученици су се распитивали и о будућности општине, 

перспективним занимањима и све је протекло у пријатној атмосфери. После овог сусрета општина 

је обезбедила аутобус за Сајам књига. 
 

 
Без договора нема успеха
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КУД "ДИОГЕН" У ОШ "22. ОКТОБАР" 

 
 

Дуга традиција обележавања Дечије недеље у свету и код нас, а на иницијативу 

организације Пријатељи деце Србије, сада већ вишедеценијског актера ове манифестације, 1987. 

године је дефинисана Законом о друштвеној бризи о деци. Дечија недеља се сваке године одржава 

у месецу октобру, са циљем скретања пажње јавности на децу и младе, на дете као носиоца права, 

на потребе деце у породици, друштву и локалној заједници, на њихово право да одрастају у што 

бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење потенцијала.  
У свечаној сали наше школе одржан је 09. 10. 2013. концерт КУД „Диоген“, на којем су 

наступили и ученици наше школе. Наступали су у више кореографија које су обрадовале и наше 

најмлађе. Ученици су, заједно са својим наставницима, уживали у програму који им је приредило 

КУД Диоген из Сурчина.  
 

 
 

 
Разиграни ученици чланови КУД Диоген 
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ЈА ИМАМ ТАЛЕНАТ 

 

 
Кроз игру, песму и глуму ученици показују своје способности 

 
Ова манифестација је омогућила многим талентованим ученицима да покажу своја умећа и 

вештине, допринела јачању самопоуздања код ученика и појачала жељу за јавним наступом. На 

овој манифестацији учествовали су ученици од 2. до 8. разреда, изабрани након два круга 

радионица. Пријављен је велики број учесника, па су на јавном наступу наступили само они 

учесници који су прошли два изборна круга.  
 

 
Будући први глас Србије I, II и  III 

 
Учесници су подељени у 4 категорије – певање, рецитовање, плес и вештине. У оквиру 

сваке категорије проглашена су прва три места избором нашег жирија. Ова манифестација 

допринела је јачању самопуздања код ученика и омогућила им приказ нових идеја, умећа, али и 

добру забаву свим присутнима. 
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Ученици су сами проценили која их способност најбоље представља 

 
 
 
 



 

25 
 

 
почетак документа 

ДЕЧИЈИ БАЗАР 

 
Дечији базар су организовали ученици четвртог разреда заједно са својим учитељима. 

Активност је обухватала мали вашар у холу наше школе, продају старих играчака, ствари и накита. 
Ученици су се веома потрудили и базар је успешно завршен. Куповали су и ученици и наставници, 
као и особље школе. Од сакупљених пара купљено је 16 лопти за млађе разреде. 

 
 
 

 

 
Дечји базар зближио је ученике млађих разреда 
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18. РЕВИЈА СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И МЛАДИХ У ЦЕНТРУ „САВА“ 

 
У београдском Центру „Сава“ одржана је 8. 10. 3013. Ревија стваралаштва деце и младих 

Београда, на којој је учествовало 30 најбољих основних и средњих школа са територије Београда. 

Најбољу основну школу са територије општине Сурчин представљала је ОШ „22. октобар“ и њени 

наставници: Мирјана Јандрић, Весна Шимшић, Жељен Шимшић, директорка Бранка Селаковић, 

као и ученици. Представљени су практични радови наших ученика из техничког и информатичког 

образовања, ликовни радови, Летопис школе. Сви посетиоци нашег штанда детаљно су упознати 

са радом, опремљеношћу, организацијом и изгледом наше школе. 
 

 

 

 
Ученици и наставници у Центру Сава презентовали  

 нашу школу изложбом ученичких радова 
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ПОСЕТА 59. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА 
 

Диван, готово летњи дан улепшао је школски дан на 59. Међународном сајму књига. 

Захваљујући ангажовању Љиљане Јанковић и дарежљивости општине Сурчин, 67 ученика и 7 

наставника наше школе удобно и брзо је стигло 24. октобра на овогодишњи Сајам књига, на коме 

је излагало готово петсто издавачких кућа. О ученицима су бринули директорка Школе Бранка 

Селаковић, наставнице српског језика Љиљана Јанковић, Драгана Војводић, Тања Калуђеровић, 

наставница историје Тања Чубрило, наставница информатике Тања Чепурац и омиљена 

наставница математике Босиљка Милинковић. 
 Једна велика и три мале хале биле су закрчене књигама и посетиоцима. Истог трена смо се 

поделили на мање групе и свако је отишао за трагом свог читалачког укуса. Неки су куповали 

популарне тинејџерске књиге о вештицама и вампирама, неко савремене домаће писце, а опет је 

била гужва на Лагунином штанду, где је Љубивоје Ршумовић потписивао своје Видовите приче. 
Ученике је највише привукао штанд Европске уније, где је био органзизован квиз о екологији, па 

су наши ученици добили лепе награде – дигитроне у облику лењира и књиге на енглеском. Школу 

су прославили Никола Петковић, VII/1, Ана Нововић и Срђан Крњаић, VII/3. Наставници су пак 

највише били задивљени технолошким достигнућима на штанду куће Савремена наставна 

средства, и нису дисали док су гледали модерне дигиталне табле на којима руком разлиставате 

странице и размештате иконе. Планетаријум је имао огромно платно и пројектор, па су љубитељи 

небеса могли да уживају у шетњи кроз васиону. 
Захваљујући донацији Драгане Војводић, наставнице српског језика, и Школа се поновила 

за 9 наслова, односно 75 књига, углавном лектире за старије разреде. Као и сваке године, храна је 

била скупа, али ми смо то знали, па смо се снабдели у школској пекари и околним продавницама. 

Четворосатни обилазак сајма био је довољан да се здраво уморимо, не превише, па смо се, пуни 

утисака, вратили у Школу. Наравно, општинским аутобусом. 
 
 
 

 
И ове године ученици су у великом броју били заинтересовани за Сајам књига 
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ТАКМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 
 
РУКОМЕТ 
 
На општинском такмичењу из рукомета, одржаном 7. 10. 2013. у ОШ „22. октобар“, на 

коме су учествовале све школе из сурчинске општине, млађа група дечака (5. и 6. разред) освојила 

је друго место. У рукометној екипи били су: 
 
Павле Поповић VI/4 
Мирослав Јанковић VI/4 
Вукашин Шорак VI/2 
Душан Прокопљевић VI/4 
Никола Шаренац VII/1 (рођен 2001. године)  
Никола Мрђа VII/1 (рођен 2001. године) 
Филип Васић VI/4 
Марко Радојевић VI/1 
 
У истој категорији (5. и 6. разред) девојчице су освојиле прво место. У рукометној екипи 

биле су: 
 
Александра Зоговић VI/3 
Катарина Зељковић VI/3 
Нина Ћетковић VI/4 
Милица Голијан V/1 
Јелена Васић V/3 
Андреа Зоговић V/4 
Марија Милићевић VI/4 
Ана Павловић VI/4 
Валентина Мик VI/2 
 
На такмичењу из рукомета учествовали су и дечаци старије групе (7. и 8. разред) и 

освојили прво место. У рукометној екипи били су: 
 
Никола Мариловић VIII/1 
Лазар Шаренац VIII/2 
Милош Спасић VIII/2 
Марко Колонић VIII/2 
Стефан Илиевски VIII/1 
Срђан Крњаић VII/3 
Немања Станковић VII/2 
Никола Опачић VIII/3 
Роберт Раимовски VIII/2 
 
Девојчице старије групе (7. и 8. разред) освојиле су прво место на општинском такмичењу, 

а треће на градском. У борби за треће место победиле су школу из Обреновца. У рукометној 

екипи биле су: 
Милица Косановић VIII/3 
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Ања Басара VIII/3 
Јелена Спасић VIII/3 
Анђела Фатић VIII/3  
Милица Шћекић VIII/3 
Миа Коњикушић VIII/3 
Милица Марић VII/1 
Милица Раца VII/1 
Марија Лукић VII/1 
Нина Ћетковић VI/4 
 
 
ОДБОЈКА 
 
На општинском такмичењу из одбојке, одржаном 24. 10. 2013. у Јакову, на коме су 

учествовале све школе из сурчинске општине, млађа група девојчица (5. и 6. разред) освојила је 

треће место. У одбојкашкој екипи биле су: 
 
Марија Милићевић VI/4 
Ана Павловић VI/4 
Валентина Мик VI/2 
Нина Ћетковић VI/4 
Марина Шаренац VI/1 
Александра Зоговић VI/3 
Катарина Зељковић VI/3 
Сара Ећимовић VI/3  
 
Старија група девојчица (7. и 8. разред) такође је на овом такмичењу освојила треће место. 

У одбојкашкој екипи биле су: 
 
Милица Марић VII/1 
Јелена Ранковић VII/2 
Наталија Рогић VII/1  
 Милица Косановић VIII/3 
Ања Басара VIII/3 
Миа Коњикушић VIII/3 
Зорица Миодраг VIII/2 
Ивана Пухаловић VIII/2 
 
Млађа група дечака такмичила се у одбојци 1. 11. 2013. У ОШ „Вук Караџић“ и освојили 

прво место. У одбојкашкој екипи били су: 
 
Вукашин Шорак VI/2 
Бошко Шорак VI/2 
Милош Ћалић VI/2 
Мирослав Јанковић  
Павле Поповић 
Бојан Гороња V/2 
Марко Величковић V/2 
Филип Васић VI/4 
Радојевић 
 
Старија група дечака (7. и 8. разред) освојила је прво место у финалу и победила екипу 

ОШ „Вук Караџић“. У одбојкашкој екипи били су: 
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Роберт Раимовски VIII/2 
Марко Колонић VIII/2 
Милош Спасић VIII/2 
Лазар Шаренац VIII/2 
Никола Опачић VIII/3 
Никола Мариловић VIII/1 
Немања Станковић VII/2 
Милан Спирић VII/2 
Милан Смиљковић VIII/3 
Стефан Илиевски VIII/1 

 
 

 

   
Фотографије са првенства града у рукомету, 

 на којем је екипа ученика наше школе освојила 3. место 
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ДАН ШКОЛЕ 
 

 

ТУРНИР ИЗ АУТОМОДЕЛАРСТВА 
 
 
 

 

 
Припрема, позор, сад.... 

 
 
Актив наставника техничког и 

информатичког образовања ОШ ,,22. 

октобар“ организовао је, поводом прославе 

Дана школе, турнир из аутомоделарства. На 

турниру су учествовали наши пријатељи из: 

ОШ ,,Стеван Стемац“, Добановци, 

ОШ ,,Гаврило Принцип“, Земун и 

ОШ ,,Митраљета“, Батајница. Покровитељ 

турнира било је ЈП за културу и спорт градске 

општине Сурчин, које је обезбедило медаље и 

пехаре за награђене ученике 
 
 

 
 
Сви учесници су добили и дипломе за остварене резултате, захвалнице на учешћу, као и мало 

освежење. Сви учесници турнира показали су завидне резултате на нивоу градских такмичења. 
 
 
 
 

 
За понос.... 
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ИЗОШТРАВАЊЕ УМА СА АРХИМЕДЕСОМ 

 

 
 

У склопу прославе Дана школе 22. 10. 2013. године организован је квиз 

знања ,,Изоштравање ума“, чији су аутори професори МД ,,АРХИМЕДЕС“. Прославу Дана школе 

увеличали су професори Ружица Кљајевић, Драгана Стошић и Богољуб Маринковић, један од 

оснивача МД. 
Такмичили су се ученици:  

1. ОШ ,, Бранко Радичевић”, Бољевци; 
2. ОШ,, Вожд Карађорђе”, Јаково; 
3. ОШ,, Стеван Сремац”, Добановци;  
4. ОШ ,,22.октобар“, Сурчин.  

 
Екипе су састављене од 5 ученика, по један ученик од 4. до 8. разреда.  
Квиз се састојао од 15 задатака различите тежине, за чије решавање је било потребно од 10 

секунди до 3 минута. После сваког задатка екипа је освајала одређен број поена, у зависности од 

тежине задатка. 
 
Погледајте неке од задатака на којима су наши такмичари ,, изоштравали ум“ . 
 
ЗАДАЦИ: 

 Акп бисмп кпцку пд 1 кубнпг метра разрезали на кпцкице пд 1 кубнпг центиметра и 
дпбијене кпцкице ставили једну на другу, кпликп би бип виспк такп дпбијен стуб? 

 Кпји гепметријски пбјекат се неће прпменити акп га гледамп ппд луппм?  

 Ана и Маја су пре 10 гпдина имале 10 гпдина. Кпликп гпдина ће имати заједнп за 10 
гпдина. 

 Лпнац ваљкастпг пблика напуоен је дп врха впдпм. Какп ћете пдмерити (пдлити) тачнп 
пплпвину те впде, не кпристећи никакав други суд ни прибпр? 
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Чланови екипе наше школе су:  
   Тијана Павловић  4. разред;  
   Никола Дракулић 5. разред;  
   Павле Поповић  6. разред; 
   Срђан Крњаић  7. разред;  
   Стефан Младеновић 8. разред. 
 
 
Честитамо и Бојани Давидовић, ученици петог разреда, која је успешно решила задатак за 

публику! 
 
 
 

 

 
Домаћи и гостујући жири 

 

 
Екипа конкуренције (Јаково) 
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ПРИРЕДБА 
 
Тактовима чувеног ,, Марша на Дрину“ отпочео је пригодан програм, који су поводом Дана 

школе приредили наши ученици, заједно са својим наставницима. Била је то лепа прилика да 

ученици покажу шта знају, да искажу своје умеће у рецитовању, певању, глуми, свирању. 
Уследило је подсећање на славне претке који су успели да победе немачког окупатора и ослободе 

Сурчин, а потом и целу Војводину тог давног 22. октобра 1944. године. 
Како се домовина брани и лепотом показали су ученици другог разреда Татјана Тадић и 

Василије Братић. Они су рецитовали песму ,,Домовина се брани лепотом“ , а потом су ученици 

трећег и четвртог разреда, Владимир Вељковић и Горан Миљуш казивали стихове 

песме  ,,Домовина''. 
Хор наше школе затим је извео композицију ,,Серенада о Београду“ употпуњујући слику 

Београда, белог града, вечите инспирације песника, певача, али и композитора. Нису заобишли 

ни ,,диван кићени Срем“. Судар модерног и традиционалног приказали су ученици четвртог 

разреда, Анђела Вукић и Дамјан Додић, Јована и Михаило Узуновић у игроказу ,,Срем“. На ред су 

дошли наши предшколци и прваци који су се представили заједничком музичком тачком ,,Ти и ја“. 
Игроказом ,,Школски сан“, који су припремили ученици шестог и семог разреда и показали 

шта се дешава кад наставници и ученици промене улоге, али, наравно, само у сну, завршена је 

приредба. У холу школе организована је изложба старих заната, као и ликовних дечијих радова.  
 
 

 
                         Дан школе кроз песму, игру и глуму 
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Чланови драмске секције и ове године су задивили све присутне 

 
                   Приредбу су нам увеличали наши најмлађи – предшколци вртића „Сурчин“
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТАРИХ ЗАНАТА 
 

Поводом Дана школе, 22. октобра, наставница српског језика Љиљана Јанковић 

организовала је изложбу старих заната. Овом приликом гост нам је био и сарадник школе који се 

бави иконописањем и који је изложио иконе у холу школе. Ученици су могли да се информишу о 

старим занатима кроз пано, часове новинарске секације, Fаcebook страницу Наша професионална 

оријентација, као и кроз разговор са гостом који им је детаљно изложио како се стварају ова 

уметничка дела карактеристична за нашу прошлост, али и садашњост. 
Овом приликом презентовани су стари занати који се данас враћају у живот као хоби или 

занимање: 
1. Грнчарство; 
2. Лицидерство; 
3. Опанчарство; 
4. Ткање; 
5. Иконописање; 
6. Израда старих музичких инструмената. 

 
 
 
 
 
 

   
Стари бунар и народне ношње 
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СЛАВА СВЕТЕ ПАРАСКЕВЕ 
 
 
Поводом црквене славе Свете преподобне мученице Параскеве, око тридесет ученика који 

похађају правослану веронауку у ОШ „22. октобар“ учествовало је у приредби посвећеној овој 

дивној светитељки. Приредба се одржала 26. октобра у парохијској сали нашег храма у Сурчину. 

Ученици су учествовали кроз разне рецитације, драмске приказе и певањем у хору. Млађи разреди 

изводили су рецитације, а старији драмске приказе.  
 
 
 
 

 
 

 
Ученици наше школе учествовали су у обележавању  црквене славе Свете Петке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 
 

 
 
 

почетак документа 

ТРОФЕЈ БЕОГРАДА У ВАЗДУХОПЛОВНОМ МОДЕЛАРСТВУ 
 

У ОШ ,,22. октобар“ одржане су 2. 11. 2013. две велике манифестације: Трофеј Београда 

2013. у ваздухопловном моделарству и првенство Београда 2013. у аутомоделарству. ОШ ,,22. 
октобар“, а самим тим и општина Сурчин, по први пут је била домаћин ових престижних 

такмичења. 
 
 

 

ШКОЛЕ УЧЕСНИЦИ: 
1. ОШ ,,Вук Караџић“, Сурчин 
2. ОШ ,,Стреван Сремац“, Добановци 
3. ОШ ,,Светислав Голубовић-Митраљета“, 

Батајница 
4. ОШ ,,Лаза Костић“, Нови Београд 
5. ОШ ,,Јанко Веселиновић“, Шабац 
6. ОШ ,,Иван Милутиновић“, Београд 
7. ОШ ,,Милена Павловић Барили“, Вишњичка 

бања, Београд 
8. ОШ ,, Свети Сава“, Косовска Митровица 
9. ОШ ,, Бранко Радичевић“, Косовска Митровица 
10. Домаћин ОШ ,,22. октобар“, Сурчин 
 
 

       Сви су се дивили балону 
 
Број присутних ученика за: 
– Првенство Београда у аутомоделарству 25; 
– Трофеј Београда у ракетном моделарству 14; 
– Трофеј Београда у авио моделарству 33; 
– Ученици са посебним потребама који су 

учествовали на такмичењима 5; 
Укупан број такмичара је 72. 
Организатори:  

1. Ваздухопловни савез Београда; 
2. ОШ „22. октобар у Сурчину;  
3. Општина Сурчин; 
4. Јавно предузеће за културу и спорт 

општине Сурчин;  
            Најбољи из аутомоделарства 

ОШ ,,22. октобар” остварила је следеће резултате: 
Аутомоделарство: 
Прво место – екипно (Урош Коњикушић,Петар Мариловић и Лука Даниловић); 
Друго место – у појединачној дисциплини (Урош Коњикушић); 
Ракетно моделарство: 
Друго место – екипно (Милица Пребирачевић, Александар Мурар и Никола Дракулић); 
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ЛАЈКА, СВЕМИРСКИ ПУТНИК 
 
Полетела је у свемир трећег новембра 1957. године и никада се није вратила... Лајка, први 

„астронаут“ у свемиру и прво живо биће које је тадашњи Совјетски Савез лансирао у летелици 

„Спутњик“, била је напуштени пас са улице, мешанац, првобитно назван Кудравка. Била је доказ 

да је живот могућ у бестежинском стању. Није се вратила на Земљу, јер сателит није имао модул 

за враћање и приземљивање. Први прави астронаут у свемиру био је Јуриј Алексејевич Гагарин, 

који је полетео 12. априла 1961. године.  
У Русији је 11. априла 2008. подигнут споменик у знак сећања на Лајку. Налази се у 

близини војноистраживачке установе у Москви која је припремила Лајкин лет у свемир, а 

представља пса који стоји на врху ракете. 
Ученици Основне школе „22.октобар“, чланови секције за заштиту животне средине и 

животиња у насељу Сурчин код Београда, обележили су Лајкин пут у космос. Направили су 

„Спутњик 2“ с Лајком њему. Припремили су са наставницима и психологом Тамаром Ђорђевић, 

која води ову секцију, кратку презентацију о њој у Power pointu и на великом одмору пустили 

пратећу музику и презентацију како би се сви ученици ове школе сетили малог свемирског 

путника који је дао живот за добробит човечанства 1957. године.  
Лајка је сада тамо негде... Наши ђаци су јој поручили: „Хвала ти, Лајка, што си својом 

жртвом прокрчила пут за људске летове у свемир. Жао нам је што су те искористили да би видели 

да ли живо биће може да издржи лет у космос. Научници нису знали да си и ти осећајно биће. 

Поздрав за тебе! Лајка заувек у срцу!“ 
 
 
 

 
Лајка као космонаут 
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УЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИ ПОСЕТИЛИ САЈАМ НАУКЕ 
 
Ученици наше школе посетили су 6. 12. 2013. Сајам науке, највећи регионални фестивал 

који је по седми пут одржан у Београду од 5. до 8. децембра, с јасном сврхом да представи, 

објасни и промовише науку подједнако блиско и јасно свима, без обзира на године и образовање.  
Joш 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 90 заинтересованих ученика. За овако велику групу било је 

неопходно обезбедити посебан аутобус који би децу одвезао до града и вратио са места где се 

фестивал одржава. Великим личним залагањем координатора посете, обезбеђен је гратис аутобус 

од стране ГСП Београд.  
  Због тако велике заинтересованости за све што су тамо видели, ученици ће уз 

консултације и помоћ свијих наставника направити свој школски фестивал науке. Време 

организивања школског фестивала науке предвиђено је за последњи дан школе у првом 

полугодишту. 
 

 

 
Ученици опчињени науком 

 

 
  Било је и физике                                 и цунамија                              и бактерија 
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ПРИЧЕШЋЕ ПРЕД БОЖИЋ 
 
 

Почетком божићног поста ученици су ишли у цркву на причешће са својим вероучитељима. 

Причешће се одржало друге недеље децембра (8. 12. 2013).    
Почетак поста и причешће ученика као начело смирења, преиспитивања и усавршавања себе 

у врлини. За ученике веома важан „час“ који теорију претвара у праксу, приближавајући и 

сједињавајући своју личност и љубав са самом Светом Тројицом. Божанствено причешће 
бесмртним Господом примили су из руке свештеника Страхиње Голијана, који је том приликом 

својом беседом причаснике упутио на борбу за врлину и изговорио речи похвале за њихов труд. 
На часовима веронауке, ученици млађих и старијих разреда, радили су цртеже посвећене 

верским празницима и светитељима. Такође, урађени су и панои са истом тематиком. Од тих 

радова направљене су две изложбе на школском паноу у приземљу школе.  
Тема и садржај изложених паноа била је да ученике упознају са поруком празника, како 

обредном, тако и верско-моралном, као и да укажу на смисао слављења одређеног празника. Тема 

паноа су: Свети Јован, Свети Никола, божићни пост и Божић. 
 
 
 
 
 

 

  
Ученици су обележили Божић активностима у школи и цркви Свете Петке 
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САЈАМ НАУКЕ 

 
Последњег дана у првом полугодишту, у петак 27. 12. 2013. године, ученици наше школе са 

својим наставницима организивали су ФЕСТИВАЛ НАУКЕ. 
 Инспирацију и мотивацију за један овакав догађај, ученици су добили након посете 

званичном Фестивалу науке 5. 12. 2013. године. Охрабрени од стране својих наставника да и они 

могу, попут правих научника, да изведу експерименте, презентују одређену тему, сами истражују 

и својим вршњацима покажу стечено знање, настала је ова манифестација. 
 Свечана сала школе била је права лабораторија у којој су ученици имали улоге презентера 

и модератора. За ову активност било је задужено око педесетак ученика од петог до осмог разреда, 

са преко 20 изложбених тема, а за идеје, организацију, реализацију и помоћ сваке врсте били су им 

на располагању шест наставника.  
  Од 9 до 11.30 сви ученици, наставници и родитељи могли су да уживају у прелепом дану 

посвећеном науци. 
 Циљеви 

На првом месту циљ организације једног оваквог догађаја је да се ученицима што више 
приближи наука, да се популаризује, да они сами виде, осете, ураде нешто ново и 

занимљиво, а опет важно и научно. Други циљ је био да се нека деца ослободе треме од 

јавног наступа и поставе себе у једну нову улогу. 

 Припреме 

Сваки задужени наставник је координисао са неколико група ученика у временском 

периоду од две недеље. У том периоду ученици су се припремали у школи и код куће. 

 Наставници који су учествовали у манифестацији 

    

 

 

 
            Јулијана Кинкела, наставница физике,  Физичка секција                          
          Сања Шкарић, наставница математике,  Математичка секција 
          Олгица Рабреновић, наставница биологије,  Биолошка секција 
          Јелена Ковачевић, наставница биологије,  Биолошка секција 
          Тања Чепурац, наставница техничког образовања,  ТО секција 
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          Александра Жижић, наставница математике,  Математичка секција 

 
 

 
Млади научници преносе своје резултате 

 

 
Сајам науке у просторијама наше школе 

 
Експерименти за најмлађе 
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ТРИБИНА ЗА УЧЕНИКЕ 26.12.2013. 
 

ЈА КАО ПРАВНИК, СУДИЈА, АДВОКАТ, РАЧУНОВОЂА, ЕКОНОМИСТА 

 
У библиотеци је 26. 12. 2013. одржана трибина за ученике осмог разреда ради 

квалитетнијег професионалног усмеравања ученика за избор средње школе. Овом приликом два 

радника школе Славенка Кужет, правник, и Јелена Прокопљевић, шеф рачуноводства, ученицима 

су покушале да приближе неколико занимања којима се оне баве и могу бавити.  
Правница школе информисала је ученике о школовању и захтевима појединих занимања 

као што су правник, судија и адвокат, док је шеф рачуноводства упознала ученике са својим 

занимањем али и занимањима макроекономиста и микроекономиста, која су данас актуелна и 

привлачна за младе. Ученици су се детаљније упознали са овим занимањима и разматрали да ли су 

она прави избор за њих, сагледавајући своје способности и интересовања, али и путеве каријере 

кроз перспективност наведених послова. Педагог школе позвала је ученике који су заинтересовани 

за занимања педагог и психолог да се детаљније информишу о овим занимањима у педагошко-
психолошкој служби школе. 

 
 
 
 
 

 

  
Будући правници и економисти 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА У „УШЋУ“ 
 
У суботу 28. 12. 2013. у оквиру манифестације „Чаробни град“ која се традиционално 

реализује у ТЦ „Ушће“, имали смо прилику да се представимо и промовишемо активности наше 

школе на пољу професионалне оријентације. Сама презентација трајала је од 18.00 до 20.00 часова. 

Овом приликом заинтересовани пролазници могли су се упознати са програмом ПО који се 

реализује у нашој школи.  
За ову прилику направљена је презентација на којој је било преко 15 активности које су 

реализоване у нашој школи: 
 
 

 
Заинтересовани пролазници  су 

правили своје визиткарте 

 

1. Сајам средњих школа „Путеви каријере“'; 
2. Фејс страница Наша професионална 

оријентација; 
3. Ја као стоматолог (реални сусрети); 
4. Ја као стоматолошка сестра (реални 

сусрети); 
5. Моја визиткарта (радови ученика из 

ликовне културе); 
6. Мој радни простор (радови ученика из 

ликовне културе); 
7. Ја за десет година (радови ученика из 

српског језика); 
8. Ко сам ја? (радови ученика из српског 

језика); 
9. Ја као декоратер зидних површина (радна 

акција у школи); 
10. Презентација ваздухопловних спортова; 
11. Екскурзија у функцији ПО; 
12. Ја као правник, судија, адвокат (трибина); 
13. Ја као мактоекономиста, микроекономиста, 

рачуновођа (трибина); 
14. Изложба славских колача поводом Св. Саве; 
15. Обележавање дана када је Лајка лансирана у 

космос – презентација необичних 

занимања); 
16. Стари занати – хоби или занимање 

(изложба); 
17. Активности вршњачког тима ... 

Флајер за заинтересоване пролазнике 

 

 

Äðàãè ïðè¼àòåšó,  
 

   
 

  Ìîæåø ñå äåòàšíî èíôîðìèñàòè î çàíèìàœèìà è îòêðèòè êî¼å ¼å çàíèìàœå áàø çà òåáå íà: 
 

o Naša profesionalna orijentacija –Facebook страница вршњачког Тима ОШ''22.октобар''; 
o Centar Inventiva- Facebook stranica Cентарa за подршку професионалном и личном развоју ; 

o Error! Hyperlink reference not valid. Гиз-а намењен ученицима основних и средњих 

школа ; 

o Error! Hyperlink reference not valid. Националне службе за запошљавање. 
Ó÷åíèöè è íàñòàâíèöè ÎØ''22.îêòîáàð'' Ñóð÷èí 
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Неопходно је поменути да су у свим активностима учествовали и ученици седмог и осмог 

разреда који су нам помогли да школу презентујемо заинтересованим пролазницима. На ову 

активност педагог школе позвао је све ученике осмог разреда у завршном делу трибине која се 

реализовала 26. 12. 2013. у школи. Очекивали смо већи одзив наших ученика, а чињеница је да 

није било много ученика у ТЦ „Ушће“ који су нам били циљна група. 

 
 
 
 

 

 
Претпразнична атмосфера у тржном центру „Ушће“ 
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ПОСЕТА ИНСТИТУТУ „ДР ВУКАН ЧУПИЋ“ 

 
Ове године наша школа посетила је Институт за здравствену заштиту мајке и детета „Др Вукан 

Чупић“ и дала свој допринос развоју Института и помоћ оболелој деци. Хуманитарном акцијом наших 

ученика и њихових родитеља, прикупили смо средства која су малишанима неопходна (школски прибор, 

играчке, хигијенска средства) и слаткише, и обрадовали их пакетићима пред новогодишње и божићне 

празнике. 
Општина Сурчин омогућила је превоз наших ученика и наставника општинским аутобусом и на тај 

начин олакшала организацију акције.  
 

 
Хуманост на делу 

 
Пригодним програмом забавили смо малишане и њихове родитеље. Нашу школу 

представила је учитељица Сања Колешан и поздравила присутне гледаоце. Потом су наступили 

песмом „Добродошао Христе“ ученици Јелена Крњајић и Сулејмановић Садри (пратња, тарабука). 

Њих је припремила наставница музичке културе Јелена Димић. Након музичке тачке следи 

рецитал „Алекса, мајка му стара“ који изводе ученици трећег разреда Алекса Димић и Владимир 

Вељковић.  
                      

 
„Љубавни јади“ у виђењу наших ученика 

 
У наставку програма, ученица Јелена Крњајић наступила је с песмом „Удаде се Живка 

Сиринићка“ а ученици трећег разреда Ана Васић и Алекса Димић извели су драмски дијалог 

„Љубавни јади“, којим су насмејали малишане. Након песме „Звончићи“наши ученици Теодора 
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Стоицовски, Томислав Михајловић и Матеја представили су се као новогодишњи добошар, 

поштар са писмом Деда Мраза и чаробњак у оригиналним костимима. 
На самом крају програма занимљивим игроказом „Леденко Зимић“ представили су се 

ученици Јована Узуновић, Владимир Вељковић, Анђела Вукић и Богдан који је у костиму Деда 

Мраза делио новогодишње пакетиће малишанима.  
 

 
''Леденко Зимић'' наступао је пре Деда Мраза 

 
Песмом „Деда Мразе“ и сликањем малишана с Деда Мразом, поздравили смо публику. 

Ученици наше школе дружили су се са малишанима, а посета је позитивно утицала на 

расположење деце која бораве у Институту.  
 

 

 
Наши ученици у улози Деда Мраза 
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НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА 
 

У нашој школи је 26. 12. 2013. одржана новогодишња приредба коју су реализовале 

учитељице млађих разреда са својим ученицима. Ученици који похађају драмску секцију 

припремили су пригодан програм намењен ученицима млађих разреда.  
Програм је водила ученица четвртог разреда Марија Ковачевић.  

 

 
Ученици млађих разреда у сусрет Новој години 

 
Приредба је почела новогодишњим драмским комадом „Рудолф, ирвас црвеног носа“ који 

изводе ученици другог и трећег разреда – Кристина, Огњен, Милица, Јован, Милица, Лука, Чеда, 

Тања, Алекса Василије и Елена, који су чланови драмске групе. 
Публика, наши најмлађи ученици, уживали су у представи и костимима које су наши 

ученици приремили за ову посебну прилику. Потом су ученици првог разреда извели 

кореографију уз песму „Ти и ја“ и рецитал „Ко је најбољи“. 
Дијалогом „Љубавни јади“ представили су се ученици трећег разреда Алекса Димић и Ана 

Васић, који су насмејали публику, а песмом „Добро дошао, Христе“ ученица Јелена Крњајић. 
 

 
Игром и песмом испратили смо 2013. годину 

 
Новогодишњи драмски текст, „У сусрет Новој години“ извели су ученици трећег и 

четвртог разреда, а публика је уживала у песми „Звончићи“ коју су исти ученици припремили за 

ову прилику. Рециталом „Нова година“ представиле су се ученице другог разреда, а рециталом 

„Алекса, мајка му стара“, ученици трећег разреда. Ученици су вредно радили и показали изузетно 

залагање како би нам улепшали крај полугодишта и припремили за празнично расположење. 

Резултат није изостао.  


