ЛЕТОПИС
Основне школе „Доситеј Обрадовић“, Умка

за школску 2017/18.

2

Увод
И ова школска година била је у знаку доласка „неких нових клинаца“ који су
по први пут сели у школске клупе, и одласка оних који су већ стасали за
освајање нових изазова. Првима смо пожелели добродошлицу, а ове друге
испратили са надом да су из ове школе понели све оно што им је потребно за
даље школовање, за живот уопште.
И баш као и све претходне године, пролетела је за трен. Смењивала су се
годишња доба, смењивале су се активности, смењивала су се расположења и
емоције, од еуфоричности до меланхолије, од љутње до праштања. И свако
годишње доба дало је свој печат, учило нас о непогрешивости природе,
прихватању промена и уживању у богатству различитости. Радовали смо се
сунчаним, бојали се хладних, љутили на кишне дане, и истовремено
покушавали да пронађемо нешто лепо у сваком од њих. Ту увек може да се
учи од деце, они умеју да буду радосни без обзира на временске прилике.
И то је део тог повратног процеса. Ми учимо децу, а истовремено много тога
можемо да научимо од њих. Кроз бројне активности кроз које пролазимо са
њима, сведоци смо њиховог одрастања. Пред нашим очима они расту,
мењају се, сазревају. Усмеравамо их како да откривају свет око себе, како да
га што боље упознају али и како да нађу своје место у њему. Најдубљи
смисао активности које организујемо у школи, како кроз основне предмете,
тако и кроз вештине, часове секција, изборних предмета, екскурзије, наставу
у природи, приредбе, такмичења...је да сваком детету пружимо могућност да
открије себе у нечему од понуђеног, да пронађе оно што ће радити са
уживањем, нешто ће да га мотивише и афирмише. Полазиште нам је да се у
сваком од њих крије неки таленат и наш задатак је да га откријемо. Нема
већег задовољства од тога, када се у детету одједном открива читав један
свет могућности и почне да помаља свест о томе да нешто може, и то са
лакоћом, уз много радости и зачетак нечега што води ка самопоуздању.
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Септембар 2017.
1.9.- свечани пријем првака у дворишту школе: приредба са Пеђолином

21.9-књижевни клуб „Десанка Максимовић“, Умка, доделио је нашој школи и
учитељици Јелени Таминџић похвалницу за изуетне резултате и сарадњу
22.9.-предавање МУП-а: трговина људима, превенција деце; безбедност
деце у саобраћају
26.9.-предавање МУП-а: безбедно коришћење интернета и друштвених
мрежа

Октобар 2017.

-обележена Дечја недеља од 02.10. 2017-06. 10. 2017. по следећем плану
активности :
02. 10. 2017.- читање Конвенције о правима детета
-заједничка радионица: " Дрво дечијих права"
3. 10. 2017.- цртање породице и писање лепих порука кредама у боји на
бетону
4. 10. 2017.- "ревија јесењих шешира"
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5. 10. 2017.-спортске активности- крос ученика од 1.-4. разреда
6. 10. 2017.- пуштање балона са порукама деци света

ревија шешира
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14.10.- одржан традиционални крос „Умка 2017“за ученике од 1.до 8.
разреда испред фабрике картона Умка

учесници кроса
са свечане приредбе поводом Дана ослобођења Умке
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13.10. Полагањем венаца на споменик у центру Умке одато је поштовање
ослободиоцима Умке, који су октобра 1944. учествовали у борбама за
ослобођење. Програм свечаности отворили су ученици ОШ"Доситеј
Обрадовић" читањем родољубивих песама. Хор је извео неколико песама.
Приредбу припремиле и реализовале Виолета Ненадић, наст.музичке
културе и Силвана Радивојевић, наст.српског језика и књижевности са
ученицима 5-ог и 6-ог разреда .
13.10. екскурзија ученика 1.разреда на релацији Умка-Ваздухопловни музејКалемегдан-Авала-Умка

ученици 1.разреда у Ваздухопловном музеју

са екскурзије 4.разреда, Тршић
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17.10.2017.-победницима на ликовном и литерарном конкурсу "Септембар у
Умци" свечано су уручене награде у библиотеци наше школе
Награђени ученици за литерарне радове:
1.разред
1.награда: Тамара Табаковић 1-1
2.награда: Марија Милуновић 1-1
2.разред
1.наградаДушанка Ралевић 2-1
2.награда: Димитрије Бацић 2-1
3.разред
1.награда: Анастасија Станчић 3-1 и Ива Живанић 3-1
2-награда: Андреј Недевски 3-1 и Кристина Вукадин 3-1
3.награда: Никола Миловановић 3-2
4.разред
1.награда: Невена Радојевић 4-2
2.награда: Александар В.Весић 4-1 и Александар М.Весић 4-1
8.разред:
1.награда: Новица Таминџић 8-1
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Резултати ликовног конкурса:
Категорија – млађи разреди:
Први разред
1. место деле: Ива Аврамовић 1/1, Ања Цвијетиновић 1/2 и Андрија
Халкић 1/2
2. место
деле: Теодора
Арсовић 1/1, Петар
Милидраговић 1/1
и Александар Недевски 1/2
3. место деле: Даница Митић 1/2, Илија Таминџић 1/2 и Марко
Боровница 1/2
Други разред
1. место деле: Тијана Самарџић 2/1, Петар Поповић 2/3 и Нина
Милидраговић 2/3
2. место деле: Немања Маслаковић 2/2 и Петра Џевердановић 2/3
3. место деле: Милић Лана 2/1,Ђорђе Пјевовић 2/3 и Вук Пјевовић 2/3
Трећи разред
1. место деле: Андреј Недевски 3/1, Аљоша Лоцић 3/1 и Марија
Александрић 3/2
2. место деле: Ива Живанић 3/1, Марија Пантић 3/3 и Урош Гајић 3/3
3. место деле: Ива Симић 3/3, Ђорђе Бабић 3/3 и Вукашин Ранковић 3/3
Четврти разред
1. место деле: Александар В. Весић 4/1 и Тамара Арсовић 4/3
2. место деле: Теодора Дацић 4/1 и Ђорђе Платанић 4/2
3. место деле: Павле Милидраговић 4/1 и Невена Радојевић 4/2
Похваљени су:
Леа Дорчић 2/1
Алекса Дејанович 2/2
Ивана Живковић 2/3
Стефан Смиљанић 2/3
Тара Ристовић 2/3
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Анастасија Радовић 2/3
Чланови комисије за вредновање радова ученика у категорији млађих
разреда:
Сузана Стојадиновић, визуелна уметница
Срђан Крстић, наставник ликовне културе
Категорија – старији разреди:
Пети разред
1. место: Никола Данојлић 5/3
2. место: Луција Караџић 5/3
Шести разред
3. место: Николина Илић 6/2
Чланови комисије за вредновање радова ученика у категорији старијих разреда:
Маја Милићевић, професор разредне наставе
Марија Голубовић, професор разредне наставе
Снежана Пантић, професор разредне наставе
Изложба радова и додела награда за најуспешније литерарне и ликовне радове ученика
поводом конкурса „Септембар у Умци“ отворена у ОШ „Доситеј Обрадовић”, у току исте
недеље. (М. Милићевић, С. Пантић и С.Крстић)
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" Музика је најбоља“, слоган је под којим се одржава 52. Дечји октобарски
салон Музеја примењене уметности, током октобра месеца 2017. године. У
суботу 28.окробра ученици 6-3 су посетили изложбу и уживали у радовима
њихових вршњака. На фотографији је награђени рад, (друга награда) ученика
ОШ"Бранко Ћопић" из Београда. Рад је конкурисао под именом "ХОР" и
настао је као групни рад.
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Новембар 2017.
6.11.-предавање МУП-а на тему: дрога и алкохолизам
14.11.-на позив ЈП „Градско стамбено“, ученици 2.разреда су са својим
учитељицама били гости у Пионирском граду на Дечјем едукативном
програму под називом „Становање баш је лако кад те учи херој Станко“.
Јунаци ове представе на занимљив и деци прихватљив начин објашњавају
правило безбедног понашања у разним ситуацијама које их могу задесити у
стамбеним зградама у којима живе, као што су квар лифта, пуцање
водоводне или канализационе цеви, одржавање фасаде, одржавање
хигијене и др.
Ученици су добили и пригодне поклоне. (текст, Бранка Николић)
16.11- вече поезије у Карађорђевој 1, у клубу пензионера; учествовало
десеторо ученика из наше школе и представило се публици својим
стиховима:
1-1: Марија Милуновић, Тамара Табаковић
2-1:Димитрије Бацић, Душанка Ралевић
3-1: Анастасија Станчић, Андреј Недевски, Ива Живанић
3-3: Никола Миловановић
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4-1: Александар М.Весић, Александар В.Весић
4-2: Невена Радојевић
водила их је учитељица Јелена Таминџић

Књиж.клуб“Десанка Максимовић“,Умка, доделио је школи и учитељици Јелени Таминџић похвалницу за
изузетне резултате и сарадњу

28.11.-рециклажни дан
30.11-. из ДЗ је одржано предавање о енергетским пићима. Шта су, због чега
су направљена, какве симптоме изазивају и пре свега да ли су штетна могли
су да чују ученици шестог разреда.
- Ученици наше школе учествовали су на општинском такмичењу у кошарци и
одбојци.Том приликом, девојчице су освојиле прво место у одбојци.
Наставник, Душан Тасић

-крајем новембра одржано неколико радионица израде маски и костима за
новогодишњу представу; у радионицама су учествовали ученици 1-2 и
њихови родитељи; и једни и други показали су велику креативност и
умеће;ево шта је том приликом и од чега искреирано :
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маске за новогодишњу приредбу на ученицима 1-2
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Децембар 2017.
1-12- обележен је Светски дан борбе против АИДС-а. На петом и шестом часу
у одељењима 8-1 и 8-2 одржана су предавања поводом Светског дана борбе
против сиде. Медицинска сестра из ДЗ-а је подсетила ученике шта је то сида,
како се преноси и о начинима заштите.
Организација: Милена Митровић, педагог школе
Присутни наставници: Срђан Крстић, наст.ликовног и Виолета Ненадић,
наст.музичког васпитања

ученици 8.разреда на предавању поводом Светског дана борбе против СИД-е

-на међународно ликовно такмичење „Друже се деца широм света“ које се
традиционално, 6.пут одржава у престоници Белорусије,Минску , послато је
15 ликовних радова старијих разреда
11.12.одржано је предавање о безбедности децеУ оквиру прадавања
"Основи безбедности деце" у четвртак и петак по други пут је одржано
предавање од стране лица из МУП-а са темом "Безбедност деце у
саобраћају“
11.12.-предавање представника ватрогасне јединице „Београд“-заштита од
елементарних непогода, заштита од пожара;
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са Сајма науке

15.12.-посећен Сајам науке
Да ли је могуће да окретањем педала бицикла покренете блендер, па сами
себи изблендирате воће? или проверите на лицу места колико брзо трчите,
попут веверице или црне мамбе? Шта стварно ради та инфлуентна машина?
Катапулт или полуга? Зашто везујемо појас? Ко је био Сима Лозанић? Шта је
то фобија и кавих све их има? Одговоре на сва та питања зачињена многим
експериментима могли су да чују и виде наши ученици у петак од 16 до 18
часова другог фестивалског дана.
Организација: Мила Бјелица, наст географије, Ирена Панов Стаменов,
наст.физике и хемије
Реализација: Неда Шормаз, наст.биологије, Милица Гојнић, наст.руског
језика, Драган Пејић, наст.српског језика, Мила Бјелица, наст.географије и
Ирена Панов Стаменов, наст.физике и хемије
27.12. -новогодишња приредба ученика 1-2 за родитеље
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28.12.новогодишње приредбе у одељењима 1-1, 2-3, 4-1 и 4-3; приредбу у 43, осмислили су ученици заједно са својом учитељицом, Наташом Живковић.
Ученик Никола Милојевић, написао је и режирао је драмски текст под
називом „Нова година“.

новогодишња приредба у 1-1
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новогодишња приредба у 4-3

29.12.- отворена традиционална новогодишња изложба дечјих радова из
области ликовне и примењене уметности.

29.12.-гостовање ученика 1-2 у Дому за стара лица „Вис“где су извели своју
новогодишњу приредбу
„Време је за даривање, време је за радовање, време када не знамо да ли сањамо или смо
будни, време када стварност постаје магија.
Новогодишња представа коју су ученици 1-2 извели у Дому за негу старих лица Вис је
показала да ликови из бајки могу да оживе. Мали глумци су вешто изговарали свој текст и
уживљавали у улогу. Црвенкапа се појављује на тротинету, Трнова Ружица је сањала
мање размаженог принца, а Пепељуга гле чуда, зна да окити јелку...део је текста који је
написала Марија Голубовић, учитељица 1-2 одељења.
На крају представе се појављује Деда Мраз који се побринуо да свако дете добије
пакетић.
Признајте да сте почели да верујете у чуда?“
Текст писала: Ирена Панов Стаменов
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Јануар 2018.
18.1.-предавање МУП-а (саобраћајна полиција)
27.1.2018.обележена је школска слава Свети Сава" Ускликнимо с љубављу" у
извођењу хора, означила је почетак приредбе поводом обележавања
школске славе Свети Сава. Живот Светог Саве су нам дочарали драмским
игроказом следећи ученици: Милица Шормаз - Ана, мајка Савина, Урош
Митровић - Симеон, отац Савин, Новица Таминџић - калуђер, Ива
Милићевић - слушкиња, Лука Николић - пастир, Арсеније - гласник, Богдан
Мрдељић - Свети Сава и Борис Штековић наратор. Поред хора, учествовали
су ученици 4-3 који су извели једну песму, а за сам крај фолклор сплет игара
из Србије. Ученици ликовне секције били су задужени за сценографију.
Приредбу припремили:
Драган Пејић, наст.српског језика
Виолета Ненадић, наст.музичке културе
Наташа Живковић, наст. разредне наставе

са приредбе „Свети Сава“
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Фебруар 2018.

-КИЦ „Српска кућа“-Пожаревац објавила је песме осморо наших ученика.
Песме су објављене у књизи „Сто младих талената града Београда 2017.“
Ученичке радове прикупљале су све учитељице а послала их је учитељица
Јелена Таминџић
19.2.-превенција деце и омладине од опојних дрога и алкохола, предавање
21.2. одржано је математичко такмичење Пангеа. Учествовало је 82 ученика
од 3. до 7.разреда

Март 2018.

8.3.-одржано је математичко такмичење „Мислиша 2018“. Учествовало је 69оро ученика од 2.до 5.разреда. Руководилац математичке секције, Жељка
Младеновић
8.3.- обележен Дан жена продајном изложбом и приредбом у одељењу 1-1,
учитељица Јелена Таминџић, као и приредбама у одељењима 4-1
(учитељица Снежана Јањић) и 4-3 (учитељица Наташа Живковић)

20

8.3.- ученици 1-2 поклонили своје честитке „Најлепше слово на свету“,рађене
калиграфском техником својим мамама (на радионицама Ане Симић)
-у холу школе постављена је изложба њихових радова под називом „Свет
слова“

изложба „Свет слова“

Ана Симић са ученицима

-ученици 5.и 6.разреда су учествовали на општинском такмичењу у малом

фудбалу и освојили 3.место у мушкој и женској конкуренцији.Том приликом
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,женска екипа 5.и 6. разреда проглашена је за нај фер-плеј тим.Такмичење је
одржано у СЦ Жарково у марту месецу.

Април 2018.
-за хуманитарну продајну изложбу „Најлепше осликано Ускршње јаје“,које

традиционално организује
десетина радова

Градска општина Чукарица,послато више

20.4.-предавање из безбедности у саобраћају у реализацији „Профи тим“-а

на фотографијама су ученици нижих разреда на саобраћајном полигону
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27.4.-„сусрет са песником“, гостовање песника Драгана Пејчића код ученика
млађих разреда; представљање књиге „Мушки дневник 2 досањан сан“

ученици са песником Драганом Пејчићем

28.и 29.4.- у ОШ“Момчило Поповић“ у Параћину одржано је републичко
такмичење из физике на коме је Марко Куљић, ученик 7-3 одељења наше
школе освојио 2.награду. Наставник, Зорица Теохаревић

30.4.-обележен је Дан школе

Приредбу под називом „Дани Нушића“ са ученицима од 5.до 8.разреда,
спремила је наст.српског језика, Силвана Радивојевић. Свечаној атмосфери
допринео је хор са вокалним солистима виших разреда под диригентском
палицом наставнице музичког, Виолете Ненадић
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на фотографијама учесници свечане приредбе поводом „Дана школе“
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Мај 2018.
9.5.-у акцији "Чеп за хендикеп" прикупљено је укупно од почетка школске
године 5 џакова и две кутије чепова.

-на ликовном конкурсу „Крв живот значи“у организацији

Црвеног крста

Чукарице ,ученица Тара Ћорић 5/2,освојила је друго место.
26. 5.-општинско такмичење екипа прве помоћи
Током школске 2017/18 године волонтери Црвеног крста Чукарица су
реализовали обуку у пружању прве помоћи за укупно 614 ученика из 14
школа. Завршетком обуке ученици су добили могућност да покажу своје
знање на општинском такмичењу екипа прве помоћи Црвеног крста
Чукарица у категорији подмлатка које је одржано у суботу 26. маја 2018.
године у просторијама основне школе „Ђорђе Крстић“.
Из наше школе учествовале су три екипе 7.разреда и све освојиле 2. место.
Водила их је учитељица Жељка Младеновић

такмичарска екипа Црвеног крста
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31.5.-свечани испраћај осмака
-за ученика генерације изабран је Богдан Мрдељић, 8-1, а за спортисту
генерације Ана Ђекић, такође из 8-1.
-ученици који су са просеком 5,00 завршили 8.разред су следећи:8-1: Богдан
Мрдељић, Вељко Милинковић, Новица Таминџић и Борис Штековић,8-2:
Милица Плескоњић

ученици осмог разреда са својим разр.старешинама:Виолетом Ненадић и Душаном Тасићем

31.5.-резултати Телекомовог
конкурса „Стварамо знање“ са МТС-ом,
показали су да је једна од школа са територије града Београда, која је добила
довољан број гласова за рачунарски кабинет и наша школа

Јун-јул 2018.
1-6.-почиње припремна настава за осмаке која се организује по важећем
распореду часова по којем су ученици похађали наставу
-припремне активности око завршног испита (формирање базе података за
ученике), припрема спискова)
5.6.-одржана Мини олимпијада за ученика од 1.до 4.разреда у организацији
учитељице Наташе Живковић. Мини олимпијадa je организована и
реализована у оквиру Дана школе. Ученици свих разреда узели су учешће на
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Олимпијади, сврстани у различите категорије.
У самој организацији, учествовале су све учитељице и директор школе.
Ученици су добили дипломе за крос, трку у џаковима, надвлачење канапа и
“Сађење кромпира”. Ученици су правили екипе у оквиру одељења и
такмичили се против других одељења. Резултати су дати у следећој табели:
КРОС
Дечаци:

Девојчице:

I разред
1. Таминџић Илија
2. Васић Немања
3. Лукић Стефан

I разред
1. Витошевић Вана
2. Караџић Лена
3. Табаковић Тамара

II разред
1. Новаков Сава
2. Бојбаша Стефан
3. Бабић Марко

II разред
1. Милуновић Јелена
2. Милидраговић Нина
3. Недељковић Анђела

III разред
1. Миљановић Марко
2. Вучак Милош
3. Поповић Никола

III разред
1. Радојевић Јана
2. Жутобрадић Искра
3. Милидраговић Маша

IV разред
1. Таминџић Алекса
2. Данило Хрњаз
3. Цветиновић Иван

IV разред
1. Савић Гордана
2. Беара Мија
3. Марић Милица

ТРКА У ЏАКОВИМА (екипе: 3 дечака и 3 девојчице)

НАДВЛАЧЕЊЕ КАНАПА(екипе: 3 дечака и 3
девојчице)

I разред
1. I/1
2. I/2

I разред
1. I/2
2. I/1

II разред
1. II/2
2. II/1
3. II/3

II разред
1. II/3
2. II/1
3. II/2

III разред
1. III/3
2. III/2
3. III/1

III разред
1. III/1
2. III/3
3. III/2

IV разред
1. IV/1
2. IV/3
3. IV/2

IV разред
1. IV/1
2. IV/2
3. IV/3

ИГРА “САЂЕЊЕ КРОМПИРА”(екипе: 3 дечака и 3 девојчице)
1. разред
1. I/2
2. I/1

2. разред
1. 2-1
2. 2-2 3. 2-3

3. разред
1. 3-3
2. 3-1
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крос

трка у џаковима

8.6.-рециклажни дан
16.6.-одељење 6-3 са својим разредним старешином, наставницом физике,
Иреном Панов Стаменов, посетило је Музеј илузија

из Музеја илузија

24.6.-у одељењу 1-2 почела је радна акција „Вратимо осмех учионици“. Од
новца који су прикупили родитељи и наставнице Марија Голубовић и Ирена
Панов Стаменов, купљен је материјал да се учионица окречи, залепи фото
тапет, офарбају радијатори, офарба и ослика намештај, сашију нове завесе,
промене лајсне око врата и на зиду. Удруженим снагама родитељи су за 4
дана успешно завршили ову акцију.
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Ивана Стаменов осликава орман

родитељи декоришу зид учионице
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нови изглед учионице 1-2
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Август 2018.

21.8.-одржана седница Наставничког већа
30.8.-седнице Наставничког и Одељенских већа
-изједначавање одељења првог разреда
-распоређени новоуписани ученици
-предаја глобалних и месечних планова за септембар
-сравњивање оцена у дневницима, сведочанствима и матичним књигама
-организационе активности око почетка школске године (распоред смена,
превоз ученика, распоред часова) и припремне активности за свечани пријем
првака је 3.септембра у 18ч.
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Закључак
Наведене активности сведоче о томе да се цео школски тим труди
да испуни циљ о коме сам писала у уводу. На претходним странама
су фотографије на којима су деца, наши ученици, који су пронашли
себе у некој од активности, било спортској, или у глуми,
рецитовању, плесу, лепом писању, решавању задатака из физике
или у свирању неког инструмента... Задовољство на њиховим
лицима нам је потврда да успевамо у ономе чему тежимо.
Наравно, увек може и више и боље. На нама, наставницима је да
радимо на себи и истрајавамо у томе што нам је задато као циљ.
Осим што то оправдава уопште нашу присутност у образовном
систему и даје смисао позиву наставника, са собом носи осећај
испуњености и задовољства. А на другима је, опет, да раде на
омогућавању услова да све ове активности, деца и ми реализујемо
са што мање импровизовања.
Аутор летописа:

Марија Голубовић
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