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            Летописи школе су записи које су писали учитељи и наставници. 

Често су настали записивањем казивања директних учесника или преко 

посредника. Тако су сачињени записи о настанку школа и описи историјских 

догађаја.   

             Након формирања осмогодишњих основних школа после Другог 

светског рата наставак записа у летописима школа су обављали директори 

школа. Бележени су сви важни догађаји у школи. Тако су често записавани 

резултати на такмичењима, успех у целокупном образовно васпитном раду у 

средини и запис свих радника школе који су радили у одређеном времену. Као 

писани документи, летописи се користе као историјска и културна грађа, 

документаришући трагове радa и живота у једном прошлом времену. 

            Као писани документ, летописи се користе као историјска и 

културна грађа, документујући трагове рада и живота у једном прошлом 

времену. 
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Основна школа” Данило Киш“ почела је са радом 1.септембра 2014.године. 

На почетку школске године код нас је уписано 352 ђака, иако школа може да 

прими 750 ученика. Настава се одржава у једној преподневној смени. 

 

Површина  школе је око 6300 квадратних метара. Радна инфраструктура 

обухвата 24 учионице опште намене, 8 учионица специјализоване намене 

(предвиђене за техничко, информатику, музичко, ликовно, физику, хемију, 

биологију и географију), учионицу за наставу изборног преадмета (веронаука 

или грађанско васпитање), две припремне просторије за ученике млађих 

разреда, фискултурну салу са свалчионицама и санитарним блоком, кухињу, 

трепезарију, административни блок.  

Травнате површине пресеца поплочана стаза са мањим сегментима за одмор. 

Верикална комуникација је предвиђена двокраким степеништом и лифтом. 
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Професори разредне наставе млађих разреда. 

 

 

БОРАВАК 

 

 

                                                         6                                          

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

ПРЕДМЕТ ОДЕЉЕЊА БРОЈ 

УЧЕНИКА  

Бојана Блажевић Разредна настава I/1 25 

Диана Чумић Разредна настава I/2 25 

Ангелина Мирковић Разредна настава I/3 25 

Далиборка Павић Разредна настава I/4 25 

Милена Лутовац Разредна настава II/1 29 

Маја Николић Разредна настава II/2 30 

Данијела Маниташевић Разредна настава III/1 22 

Маријана Кљајевић Разредна настава III/2 24 

Марија Јовановић Разредна настава IV/1 16 

Милена Џамић Разредна настава IV/2 19 

Сњежана Чворовић Разредна настава Боравак 

Невена Чавић Разредна настава Боравак 

Александра Вијатовић Разредна настава Боравак  



 

 

Наставници старијих разреда. 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

НАСТАВНИКА 

ПРЕДМЕТ ПРЕДАЈЕ РАЗРЕДНИ 

СТАРЕШИНА 

Јелена Ђурић Српски језик V/1, V/2, VI/1, VI/2 V/1, 21 ученик 

Марија Ђорђевић Српски језик VIII/1 -------------- 

Александра Смиљковић Српски језик VII/1 ---------------- 

Бранислава Врбашки Математика V/1, V/2 V/2,22ученика 

Анђелка Мирковић Математика 

Информатика  

VI/1,VI/2,VII/1,  

VIII/1VI/1, VIII/1 

VII/1, 

31 ученик 

 

Наташа Радивојевић Немачки језик V/1, V/2, VI/1, VI/2,VII/1, VIII/1 --------------- 

Милица Миљојковић Енглески језик I/1, I/2, I/3,I/4, 

II/1, II/2,III/1, III/2, IV/1 

-------------------- 

Наташа Сарић Енглески језик IV/2, V/1,V/2, VI/1, VI/2, VII/1, 

VIII/1 

----------------- 

Марија Бакић Руски језик VII/1, VIII/1 -------------- 

Зоран Богатиновић Техничко образовање V/2, VI/1, VII/1, VIII/1 ---------- 

Светлана Петровић Техничко образовање 

Информатика  

V/1, VI/2, VII/1, VII/2  

 

V/1, V/2, VI/2, VII/1 

 

------------ 

Јелена Калезић Историја V/1, V/2, VI/1, VI/2,VII/1, VIII/1 ------------ 

Наташа Илић Биологија V/1, V/2, VI/1, VI/2,VII/1, VIII/1 -------------- 

Душица Пецељ Географија 

Грађанско васпитање 

V/1, V/2, VI/1,  

 

VI/2,VII/1, VIII/1 

VI/1 

21 ученик 

Вера Стојисављевић Хемија VII/1, VIII/1 --------- 



 

 

                                                        

                                                            

 

                                                        

                                                                   
Данијела Чоловић Директор школе 

Ивана Рајковић Педагогог школе 

Сања Милановић Шеф  рачуноводства 

Снежана Стошић Секретар школе 

Бранка Миленковић Библиотекар школе 

 

У овој 2014/15. школској години има укупно 378 ученика. 

Разред Мушко Женско Укупно 

I 44 56 100 

II 31 28 59 

III 27 19 46 

IV 24 11 35 

V 26 17 43 

VI 18 29 44 

VII 19 12 31 

VIII 8 11 20 

Укупно 169 195 378 
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Ђорђе Ковачевић Физика VI/1, VI/2, VII/1, VIII/1 ------ 

Софија Љубинковић Ликовна култура V/1, V/2, VI/1, VI/2,VII/1, 

VIII/1 

------- 

Јелена Шкрњуг Музичка култура V/1, V/2, VI/1, VI/2,VII/1, 

VIII/1 

VI/2,21 

ученик 

Иван Пузовић Физичко васпитање V/1, V/2, VI/1, VI/2,VII/1, 

VIII/1 

VIII/1, 

20 

ученика 

Сања Станишић Верска настава I – VII разреда --------- 



 

 

                                                                                    

     Основна школа ,,Данило Киш“ 

 

 

СЕПТЕМБАР 

Наша школа отворена је првог дана школске 2014/15. године. Поводом 

отварања нове школе и пријема нових ђака у Основну школу “Данило Киш”, 

ученици Основне школе “Филип Филиповић”  организовали су приредбу и 

увеличали свечани почетак нове школске године. 

Ову школску годину похађало је  378  ученика, распоређених у 16 одељења. 

Рад се одвијао у једној смени. Од  29. Септембра 2014.године са радом је 

почео и продужени боравак. 

У септембру је нашу школу посетила књижевница Виолета Бабић. Она је 

своје књиге представила ученицима старијих разреда. 
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ОКТОБАР 

1. октобар Међународни дан старијих 

 

Међународни дан старијих се у свету и код нас обележава 1. октобра. Тим 

повод је у Основној школи „Данило Киш“ кратким приредбама обележен овај 

дан. Баке и деке су били  главни гости и уживали су у наступима њихових 

унука. Ученици су песмом и игром угостили своје баке и деке и на поклон 

дали честитке. Приредбе су завршене укусним колачима које су баке и деке 

донели. 

 

Дечја недеља 6-12. октобра 2014. године 

 

Свако дете срећног лица чува једна породица 

 

Дечја недеља, ове године је била посвећена оснаживању породице и 

подстицању климе за остваривање права сваког детета да одраста у 

породичном окружењу . 

У оквиру Дечје недеље у Основној школи „Данило Киш“ организоване су 

бројне активности у периоду од 6. до 12. октобра. 

Понедељак 06. 10. била је изложба ликовних и литерарних радова на тему 

„Свако дете срећног лица чува једна породица“. Паное школе красили су 

ученички радови. 

 Уторак 07. 10. ученици су посетили школску библиотеку. Ученици су 

учествовали у ацији „Деца – деци“ и на тај начин поклонили књиге школској 

библиотеци. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Среда 08. 10. за ученике првог разреда организована је приредба у свечаној 

сали. Приредбу су спремили ученици Основне школе „Филип Филиповић“. 

 Четвртак 09. 10. у школи је организован маскенбал за ученике млађих 

разреда. Маскирани ученици су обишли један круг око школе, а становници 

насеља су их поздравили. 

 

Пажљивкова правила у саобраћају 

У Oсновној школи “Данило Киш” обележен је Светски дан сећања на жртве 

саобраћајних незгода, том приликом су прваци наше школе добили 

приручнике „Пажљивкова правила у саобраћају”, које је обезбедила Агенција 

за безбедност саобраћаја Републике Србије. Акцију едуковања најмлађих 

Вождовчана основним правилима понашања у саобраћају, која ће побољшати 

безбедност малишана на улицама, као један од својих приоритета, подржала 

је Градска општина Вождовац. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

-Соко Штарк- 

 

Ученици IV разреда су били у посети Соко Штарку 15.октобра 2014.године  

где су деца упозната са производњом смокија, кекса, чоколаде, наполитанки. 

Такође су сами правили чоколаду. Упознали су се са различитим занимањима 

и пословима у овој фабрици. Прошетали су се кроз целу фабрику. Добили су 

слаткише и фотографију са маскотом за успомену. 

 

 

Ученици млађих разреда обележили су дан здраве хране 16.10.2014.године. 

 

 

 



 

 

 

НОВЕМБАР 

*НАЈРАСПЕВАНИЈАОДЕЉЕНСКА ЗАЈЕДНИЦА* 

 

Дана 27.11.2014. године у свечаној сали ОШ “Данило Киш” одржано је 

такмичење “Најраспеванија одељенска заједница”. На такмичењу су 

учествовали ученици трећег и четвртог разреда, изводили су једну народну и 

једну уметничку композицију. Након првог извођења, жири је одабрао 

финалисте, а за победнике су проглашени ученици 3/2. Ови распевани 

малишани представљаће нашу школу на Општинском такмичењу песмама 

“Садила сам босиљак” и ” Ловац Јоца”. 

 

ЛЕПОТИЦА И ЗВЕР 

У четвртак, 27.11.2014.године ученици млађих разреда посетили су 

Академију 28 да би погледали позоришну представу “Лепотица и звер”. 

 

 

 



 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ОРЈЕНТАЦИЈА 

Ученици седмог разреда су 3.12.2014. године у оквиру програма 

професионалне орјентације посетили АЛИМС, где су се упознали са 

различитим врстама занимања из области хемије и фармације. Обишли су 

националну контролу, лабораторију и учествовали у интерактивном 

предавању о злоупотреби лекова, као и о безбедном коришћењу лекова и 

медицинских средстава. 

 
 

Наставник: Анђелка Мирковић 

 

УПОЗНАЈЕМО ЖИВОТИЊЕ СА СОВИЦОМ ВИКИ /КИКИ 

 

Животиње су део нашег  живота и чињеница је да неке код људи изазивају 

позитивну реакцију, друге изазивају гнушање, нелагодност и страх. Често се 

дешава да одрасли своје негатовне ставове и лоше искуство преносе на децу 

не нудећи им могућност да сами створе представу о животињама кроз 

сопствено искуство. Циљ пројекта је да се деци омогући да кроз истраживања 

створе представу и формирају свој став о животињама.Са реализацијом 

пројекта се почиње у 4. разреду у новембру 2014. Маскота пројекта ће бити 

совица коју ће ученици направити, химна ће настати на радионици са 

родитељима и децом.Пројекат има за циљ развијање радозналости, тимског и 

истраживачког духа код ученика, као и развијање позитивног и одговорног 

односа према животињама. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учитељице: Марија Јовановић и Милена Џамић 

 

Шахисти наше школе освојили су прве награде! 

 

Наставник Анђелка Мирковић 



 

 

 

Највећи регионални фестивал науке традиционално је оджан и ове године. 

Ученици старијих разреда наше школе посетили су фестивал .Фестивал се 

оджава са јасном сврхом да представи , објасни и промовише науку на начин 

подједнако близак и јасан свима. 

 

Наставник Бранислава Врбашки 

Поводом  новогодишњих празника наша школа организовала је први 

новогодишњи базар 29.12.2014.године. Ученици малђих разреда том 

приликом направили су разне ђаконије које су продавали својим најбижим 

пријатељима, родитељима и комшијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЈАНУАР-ФЕБРУАР 

Поводом новогодишњих празника ученици су припремили новогодишње 

приредбе које су представили својим најбилжима. 

Литерарни конкурс “Новогодишња чаролија” 

На традиционални Новогодишњи литерарни конкурс „Новогодишња 

чаролија“ који расписује Дечји савез града Врања, стигло је укупно 637 

радова. Ученици наше школе на овом конкурсу освојили су II и III место. 

Анастасија Лазић ученица IV1 освојила је треће место, учитељица Марија 

Јовановић 

Лука Бошковић ученик IV2  освојио је друго место, учитељица Милена 

Џамић. 

 

На Општинском такмичењу за најбољу дечију карикатуру “Мали Пјер” међу 

многобројним радовима, рад нашег ученика Дениса Крајачића 5/1 нашао се 

међу похваљеним радовима.Честитамо и надамо се новим наградама и 

успесима.  

 Наставник: Софија Љубинковић. 

Поводом школске славе Свети Сава организована је прослава 

27.2.2015.године коју су припремили ученици старијих разреда са 

наставницом музичке културе Јеленом Шкрњуг. 

 

 



 

 

 

TЕМАТСКИ ДАН ПОСВЕЋЕН СВЕТОМ САВИ 

 

Ученици 4.разреда имали су тематски дан посвећен СВЕТОМ САВИ. 

Једног дана смо сви били краљице и краљеви и потрудили се да својим 

радом, знањем и залагањем то оправдамо. 

На математици смо радили задатке на 3 нивоа тежине и по групама „зидали“ 

манастире. Знањем смо стварали наше „задужбине“.На часовима српског 

језика смо правили плакате. 

ПРВА ГРУПА – ЖИВОТ И РАД СВЕТОГ САВЕ 

ДРУГА ГРУПА – СВЕТИ САВА У НАРОДНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 

ТРЕЋА ГРУПА – СВЕТИ САВА У УМЕТНИЧКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 

На ликовном смо радили мозик. 

УЧИТЕЉИЦЕ: Марија Јовановић  IV1, Милена Џамић  IV2 

 

Сарадња са родитељима- ”ЛАНАЦ У ШУМИ” 

 

”Ланац у шуми” је радионица кроз коју је остварена сарадња са родитељима. 

Јелана Јаковљевић- Видовић дипломирани биолог-еколог је ученицима 

одељења 3/1 и 3/2 уз помоћ учитељица на занимљив начин приказала 

повезаност живих бића у природи.Деци су на креативан начин представљене 

везе и односи у животној заједници шума.  Кроз индивидуални рад, рад у 

групи и кроз игру примењивана су стечена знања деце у конкретним 

ситуацијама. Уочавали су са лакоћом постојеће везе и односе, и са лакоћом 

долазили до нових сазнања на веома интересантан начин. 

Учитељице: Данијела Маниташевић и Маријана Кљајевић 

 

Најбољи на Вождовцу ! 

Фудбалска екипа ОШ „ Данило Киш“ коју чине ученици 6.разреда, на 

такмичењу свих основних школа општине Вождовац, освојила је    1.  место, 

и остварила пласман на градско такмичење. Ученике је припремао наставник 

физичког васпитања Иван Пузовић. 

 

1. И  3. МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ СОЛО ПЕВАЧА 

2015. 

Софија Зељић, ученица 8. разреда освојила је 1. место а Ирина Огненовски, 

ученица 7. разреда освојила је 3. место на општинском такмичењу соло 

певача 2015. године. Софија је изводила композиције” Ој, Косово” и 

“Божур”, а Ирина композицију “Београд волим кад свиће”. 

Професор музичке културе: Јелена Шкрњуг 

 

 



 

 

 

 

 

Kњижевна олимпијада и такмичење из хемије 

 

На општинском такмичењу Књижевна олимпијада одржаном дана 

22.2.2015.године у ОШ”Доситеј Обрадовић”, Наталија Буразор наставник-

Марија Ђорђевић,ученица 8.разреда заузела је 1.место. 

Ученица 7.разреда, Сара Маслић наставник-Вера Стојисављевић, заузела је 

3.место на општинском такмичењу из хемије, које је одржано дана 

22.2.2015.године, у ОШ”Васа Чарапић”. 

 

ПРОСЛАВА ПРВОГ  ДАНА ШКОЛЕ 

 

У понедељак, 23.2.2015.године, наша школа прославила је први Дан школе. 

Приредбу су припремили ученици  од I до IV разреда са својим учитељицама. 

За музички део програма била је задужена наставница наставница музичке 

културе Јелена Шкрњуг. 

 

 



 

 

 

 

Општинско такмичење из математике 

На општинском такмичењу из математике, одржаном дана 

 28.2.2015.године у школама  “Милан Ђ. Милићевић” (за старије) и “Јован 

Јовановић Змај”  (за млађе)  наши ученици су освојили следеће награде: 

1. Душан Станковић, ученик V разреда -ПРВА НАГРАДА, наставник- 

Бранислава Врбашки 

2. Јован Бокић, ученик IV разреда -ДРУГА НАГРДА, учитељица Милена 

Џамић 

3. Mарко Јевтић, ученик IV разреда-ТРЕЋА НАГРАДА, учитељица Милена 

Џамић 

4. Стеван Радивојевић, ученик III разреда – ТРЕЋА НАГРАДА, учитељица 

Маријана Кљајевић. 

МАРТ 

МУЗИЧКИ ТОБОГАН 

Ученици првог и другог разреда наше школе имали су прилику да у четвртак 

5.3.2015. године посете Дечији културни центар и том приликом буду 

учесници програма – Tобоганске играрије, који су водили Миња Субота и 

Леонтина. Програм је био интерактивног крактера, па је ученицима пружена 

могућност да учествују у такмичарским играма које су садржајно биле везане 

за свет музике. Песма, игра, смех пратили су овај програм, али такво 

расположење било је и по повратку,  у аутобусима.Задовољна лица ученика, 

показала су нам да је програм био сјајан, а то је и био циљ наше посете. 

 

Позориште 

 Ученици 7. и 8. разреда наше школе посетили су 5.3.2015.године 

Југословенско драмско позориште. Погледали смо комедију “Хистерија”. 

Циљ посете био је културолошке и образовне природе. Жеља наставника 

била је да ученици уживају у позоришној уметности и да научена знања из 

области драмског текста уоче у представи. Духовити дијалози и луцидне 

реплике изазивали су буру смеха и овације. Радује ме чињеница да су  

ученици, а то је више него очигледно, уживали.Ученици 8. разреда наше 

школе 25.3. посетили су Југословенско драмско позориште са наставницом 

српског језика Маријом Ђорђевић. Погледали смо представу “Покојник” 

урађену по истоимено Нушићевој комедији. 

Координатор пројекта Марија Ђорђевић, професор српског језика 

 

 



 

 

 

 

 

 

Општинско такмичење из српског језика 

 

На Општинском такмичењу из српског језика, одржаном дана 

7.3.2015.године у школи  “Данило Киш” , Стефан Жарковић ученик 8.разреда  

је освојио ПРВО МЕСТО. 

Наставник Марија Ђорђевић 

 

На Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе, одржаном 7. 

марта 2015. године у нашој школи, ученици 5. и 6. ОШ “Данило Киш” 

остварили су значајне резултате. 

 Ученик 5/1 Денис Крајачић освојио је 2. место. 

 Ученица 5/1 Теодора Тегелтија  освојила је 3. место. 

 Ученица 6/1 Ана Костић освојила је 3. место. 

 

Похваљују се и ученице Александра Буквић и Сара Рахпејма, које су 

учествовале на такмичењу. 

Пласираним на Градско такмичење честитамо и желимо нове победе.          

                          

                                                                                       Наставник: Јелена Ђурић. 

 

Приредба 

Међународни дан жена, 8. март, јуче су обележили ученици другог разреда. 

Они су, заједно са својим учитељицама, организовали приредбу за маме. Уз 

рецитацију, глуму, песму и осмехе маме су дoбиле на поклон споменар-

књиге. По завршетку приредбе сви су били задовољни, о чему су најбоље 

говорили широки осмеси на лицу, како малишана, тако и њихових мама. 

                                                     Учитељице: Милена Лутовац и Маја Николић. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Позориште 3. Разред 

 

У среду 11.3.2015.године ученици трећег разреда су посетили Установу 

културе ,,Вук Караџић“. Том приликом је изведена позоришна представа 

,,Тајне Дунава“. Користећи савремену технологију у комбинацији са 

традиционалним начином извођења представa пажња деце је све време била 

усмерена на дешавања на сцени. Они су били део представе и активно су 

учествовали у њој. На веома занимљив начин, прилагођен узрасту, кроз 

причу брата и сестре који проналазе благо деца су стекла нова знања о 

Ратном острву и реци Дунав. Својим едукативним садржајем представа је 

омогућила да деца на веома интересантан и забаван начин упознају своје 

непосредно окружење и значај његовог очувања. Кроз игру, причу, музику и 

смех веома лако су обновљена и усвојена, веома битна знања. 

Учитељице: Данијела Маниташевић и Маријана Кљајевић 

 

МИСЛИША 

Наша школа је 12. марта 2015. године  учествовала на Математичком 

такмичењу “Мислиша 2015“. На такмичењу "Мислиша", који по десети пут 

организује Математичко друштво "Архимедес", учествовали су ученици: 

– II разреда (28)         – III  разреда (14)      – IVразреда (15)         

 –  V разреда (16)         – VI разреда(3)         – VII разреда (3) 

Према добијеним пропозицијама , ученици су решавали тестове са 

занимљивим математичким задацима првенствено логичко-комбинаторног 

карактера, али у складу са програмом математике и узрастом ученика. 

Тестови се прегледају и обрађују у  „Архимедесу“ 

Координатор  такмичења: Милена Џамић 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Посета Вуковом и Доситејевом музејu 

 

Ученици 8.разреда 12.3.2015.године, посетили су Вуков и Доситејев музеј. 

Видели су сталну поставку Вукових личних ствари и примерке првих издања 

његових књига. Имали су прилику да виде оригинални лист из 

Мирослављевог јеванђеља које је написано крајем 12. века.Ова посета имала 

је образовни карактер јер смо њоме систематизовали знање из области 

историје језика којим смо се бавили током првог полугодишта. Сви смо 

задовољни оним што смо у Музеју видели и чули од кустоса. 

 
 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

Општинско такмичење из биологије одржано је 14.3.2015. у ОШ „ВЕСЕЛИН 

МАСЛЕША“.Ученици су постигли следеће резултате: 

5. разред 

II место  Катарина Фришчић 5-1         Лариса Васовић 5-1 

III место  Валентина Ужаревић 5-2 

6.разред 

I место   Марија Поповић 6-2     II место    Катарина Александрић 6-1 

III место     Јована Нешић 6-1 

7.разред 

II место   Невена Видаковић 7-1       Ирина Огненовска 7-1 

III место    Сара Маслић 7-1 

8.разред 

III место  

Вук Николић 8-1 

 

Наставник: Наташа Илић 

 

 

 



 

 

 

 

 

У периоду од 17. До 19. марта, текуће године у нашој школи обавили су 

стручну праксу студенти Православног богословског факултета 

Универзитета у Београду, са смеровима катихетског богословског и 

пастирског богословског. Том приликом имали су прилику да се упоѕнају и 

са ученицима четвртог разреда, који су лепо прихватили студетнте, показали 

завидно знање, а изнад свега и културу понашања. 

 

Наставник: Сања Станишић 

 

Позориште 4. разред  

 

Ученици 4. разреда посетили су Академију 28 и погледали представу “Крцко 

Орашчић“. Крцко Орашчић је забавна али пре свега едукативна представа, 

која малишане учи правим вредностима- НЕ СУДИ ЧОВЕКУ ПО 

СПОЉАШЊОСТИ, ВЕЋ ПО ЊЕГОВИМ ДУХОВНИМ КВАЛИТЕТИМА. 

Хофманова представа из 19. века прилагођена је деци, дијалози су занимљиви 

и често духовити. Деца су била одушевљена  представом и препуна 

позитивних утисака.  

                                            Учитељице: Марија Јовановић и Милена Џамић 

 

Посета предшколаца 

 

Предшколци из вртића ”Лептирић”, гостовали су у нашој школи. Дружили су 

се са учитељицама будућег првог разреда и уживали у приредби коју су за 

њих припремили трећаци и четвртаци наше школе.Драги другари 

предшколци дружили се, активно учествовали и уживали у ликовној 

радионици са четвртацима. 

 

Учитељице: Данијела Маниташевић, Маријана Кљајевић, Марија Јовановић и 

Милена Џамић 

 

Градска такмичења 

 

На Градском такмичењу из књижевности одржаном   21.3.2015.год. у ОШ 

“Дринка Павловић”, ученица 8. разреда наше школе, Наталијa Буразор, 

освојилa је треће место.                  

Наставник:Марија Ђорђевић     

 

 



 

 

 

 

 

На Градском такмичењу из математике , одржаном  28.3.2015.године у ОШ  

“Драган Лукић” наши ученици су освојили следеће награде: 

1. Душан Станковић, ученик V разреда -ПРВА НАГРАДА, наставник- 

Бранислава Врбашки 

2.Јован Бокић, ученик IV разреда -ТРЕЋА НАГРAДА, учитељица Милена 

Џамић 

 

  

У Дечјем културном центру Београда а у сарадњи са организацијом 

Пријатељи деце Београда одржано је Градско такмичење најбољих певача 

основних школа. На Градском такмичењу музичких секција  ОШ Београда 

“Златна сирена”, ученица наше школе Софија Зељић освојила је друго место.                                               

Наставник : Јелена Шкрњуг 

 

Посета дечјег песника Благоја Рогача 

Дечији песник Благоје Рогач посетио је данас нашу школу и дружио се са 

ученицима млађих разреда. Деца су уживала слушајући песме и учествовала 

у забавном квизу препознавања аутора познатих дечијих песама. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АПРИЛ 

 

У нашој школи  2.4.2015. године ученицима од петог до седмог разреда  

разреда одржано је предавање радиоаматера. Ученици су упознати са радом 

аматерског клуба Бањица. 

 

 
 

Сарадња са родитељима – „Мали посластичари“ 

 

На часу ликовне културе ученици I-1 су правили колаче. Радионицу су 

организовале родитељ нашег ученика Дејана Јевтић и његова бака Станка. У 

пријатној атмосфери ученици су месили тесто, уз помоћ калупа правили 

разне облике, украшавали колаче, а затим су се колачи пекли. Деца су 

међусобно сарађивала и уживала. На крају су дегустирала своје колаче. 

 

Учитељица: Бојана Блажевић 

 

Ликовни конкурс 

 

У организацији Пријатеља деце Вождовца за изузетно успешан наступ 

ученика наше школе на општинском такмичењу најлепших цртежа и 

осликаних јаја са васкршњим мотивима награђени су ученици млађих 

разреда: 

Емилија Рајић I-1 (учитељица Бојана Блажевић) 

Миљана Бозало III-1 (учитељица Данијела Маниташевић) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Награде су уручене и ученицима  старијих разреда, наставнице Софије 

Љубинковић: 

Денис Крајачић V-1  Teoдора Васић V-2  Марија Поповић VI-2 

Стефана Милашиновић VII-1    Анђела Богдановић VIII-1 

Велико признање за учешће, остварене резултате и ВАСКРШЊИ 

АРАНЖМАН такође је припао нашој школи и наставници Софији 

Љубинковић! 

 
 

На конкурсу ,,Најлепши мали илустровани буквар“ ученици млађих разреда 

остварили су значајан успех: 

Ученици I-3 освојили су 2. место (учитељица Ангелина Мирковић), док су 

њихови другари из I-1 (учитељица Бојана Блажевић)похваљени! 

За све ученике у Дечјем културном центру Шумице организован је пригодан 

програм и изложба свих награђених радова. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Стефан Жарковић, ученик осмог разреда, заузео је 1. место на Градском 

такмичењу  из српског језика одржаном 18.4.2015. у ОШ “Лаза Костић” и 

тако се пласирао на Републичко такмичење које ће у мају бити организовано 

у Тршићу.  

Наставник : Марија Ђорђевић 

 

ПРВИ УСКРШЊИ БАЗАР, ТРКА СЛОВА ПРИРЕДБА 

 

У нашој школи прваци су имали трку “На слово, на слово” у част Душка 

Радовића чији је идејни творац Брана Радовић, брат нашег славног песника 

који је уручио награде најбржим “словима”. 

Први УСКРШЊИ БАЗАР одржан је 7.4.2015.године у холу наше школе. 

 
Поводом Ускрса приређена је приредба старијих разреда коју је спремила 

наставница музичке културе Јелена Шкњуг. 

 

 



 

 

 

 

Резултати “Мислише” 

    У нашој школи, као и широм Србије, 12. марта 2015. године 

одржано је такмичење “Мислиша 2015″ у организацији Математичког 

друштва “Архимедес”. Међу 80 учесника из наше школе, њих 11 су 

добитници признања. 

Својим знањем истакли су се ученици млађих разреда наше школе: 

 

Денис Шаботић ученик III-1 освојивши  3.место 

(учитељица Данијела Маниташевић)   

Радивојевић Стеван ученик III-2 освојивши  3.место 

(учитељица Маријана Кљајевић) 

Бокић Јован ученик  IV-2 освојивши  3.место  

(учитељица Милена Џамић) 

Похвале су добили ученици: 

Милена Тодоровић, 2. разред 

(учитељица Маја Николић) 

Николина Коларевић, 2. разред 

(учитељица Милена Лутовац) 

Јанко Станковић, 2. разред 

(учитељица Милена Лутовац) 

Сава Живковић, 4. разред 

(учитељица Марија Јовановић) 

Никола Марјановић, 4. разред 

(учитељица Милена Џамић) 

Марко Јевтић, 4. разред 

(учитељица Милена Џамић) 

Душан Станковић, 5. разред 

(наставница Бранислава Врбашки) 

Амила Имамовић, 5. разред 

(наставница Бранислава Врбашки) 

Координатор  такмичења: Милена Џамић 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС  ,,Мој друг мрав“ и “Најлепша мама на свету-

МОЈА МАМА” 

 

У организацији Пријатеља деце општине Вождовац организован је литерарни 

конкурс на коме су учествовали наши ученици. Стручни жири формиран за 

оцену литерарних радова на конкурс за  недовршену причу Славке Грујичић 

Петковић ,,Мој друг мрав“ одлучио је да објави наставак приче ученика наше 

школе 

Михајла Петровића III-1 (учитељица Данијела Маниташевић) 

Рад ће бити објављен у књизи која ће бити промовисана током Дечије недеље 

2015.године. 

Поводом 8. марта, Дана жена, Дечји савез града Врања је расписао литерарни 

конкурс “Најлепша мама на свету-МОЈА МАМА”. Ученици наше школе на 

овом конкурсу освојили су II и III место. 

Илија Добросављевић ученик IV1 је освојио друго место, учитељица Марија 

Јовановић 

Богатиновић Вања ученица IV2 је освојила друго место, учитељица Милена 

Џамић. 

Јевтић Марко ученик IV2  освојио је треће место, учитељица Милена Џамић. 

 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

 

Градско такмичење из биологије одржано је 26.4.2015. у ОШ „РАДЕ 

ДРАИНАЦ“.Ученици су постигли следеће резултате: 

 

5.разред        

II место   Катарина Фришчић 5-1      Лариса Васовић 5-1 

6.разред           

III место  Марија Поповић 6-2 

7.разред        

II место  Невена Видаковић 7-1    Ирина Огненовска 7-1 

 

Невена Видаковић,ученица седмог разреда, пласирала се на Републичко 

такмичење које ће у мају бити организовано у Новом Саду.   

 

Наставник:Наташа Илић 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Покажи шта знаш 

 

ОШ,,Милан Ђ.Милићевић“ организовао такмичење ,,Покажи шта знаш“ из 

области ватрогасне заштите од пожара. Ученици трећег разреда успели су да 

својим знањем, ангажовањем и спретношћу освоје медаљу и пехар за нашу 

школу. 

На општинском такмичењу ТРЕЋЕ МЕСТО освојили су: 

Милош Ђорђевић III-1    

Денис Шаботић III-1      

Димитрије Ристановић III-2  

Стеван Радивојевић III-2 

 

Висок пласман освојиле су и наше трећакиње заузевши 4.место : 

Мина Миленковић III-1     

Сања Радуловић III-1      

Миљана Бозало III-1 

Елена Перовић III-2 

 

Учитељице: Маријана Кљајевић и Данијела Маниташевић. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

МАЈ 

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА 

 

Школска манифестација “Читалачка значка” 2015. у организацији библиотеке 

ОШ “Данило Киш” одржана је 13. 05. 2015. у свечаној сали. Сви ученици 

који су учествовали добиће захвалнице, а награђени су: 

Лара Дељанин ( први разред ) – најбољи дневник 

Анастасија Лазић ( први разред ) – најбољи говорник 

Илијана Баљак ( други разред ) – најбољи дневник 

Николина Коларевић ( други разред ) – најбољи говорник 

Јована Чотрић ( трећи разред ) – најбољи дневник 

Лара Ристичевић ( трећи разред ) – најбољи говорник 

Денис Крајачић ( пети разред ) – најбољи дневник 

Организатор: Бранка Миленковић, библиотекар 

 

 

МАЈСКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА 

У нашој школи 14.маја 2015. године оджана су МАЈСКА ПЕСНИЧКА 

СУСРЕТАЊА. Ученици који су освојили награде одлуком жирија су: 

МЛАЂИ УЗРАСТ 

1. ПРВА НАГРАДА – Јована Чотрић, 3/1 

2. ДРУГА НАГРАДА – Сташа Неговановић, 1/2 

                                     – Анастасија Лазић. 4/1 

                                    – Илијана Баљак, 2/1 

3. ТРЕЋА НАГРАДА – Сава Живковић, 4/1 

                                  – Елена Петровић, 3/2 

                                  – Милена Тодоровић, 2/2 

СТАРИЈИ УЗРАСТ 

1. ПРВА НАГРАДА – Елеонора Милошевић, 5/1 

2. ДРУГА НАГРАДА – Уна Боровић, 5/2 

                                     – Ана Спасојевић, 5/1                                

3. ТРЕЋА НАГРАДА – Стефан Богдановић, 5/1 

                                      – Тијана Вујичић, 5/2 

                                       – Ема Јовановић, 5/1 

Чланови жирија: 

Недељко Терзић, песник  –  водитељ песничких сусрета 

Оливера Драгишић Благојевић, професор 

Драгиша Јошић, професор 

 Координатор такмичења- Марија Јовановић. 

 



 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР 

 

Ученици наше школе: 

Јован Бокић, 4. разред учитељица Милена Џамић 

Душан Станковић, 5.разред наставник- Бранислава Врбашки 

Александра Буквић, 6.разред наставник- Анђелка Мирковић 

Ирина Огненовска, 7.разред наставник- Анђелка Мирковић 

Владимир Пурковић, 8.разред наставник- Анђелка Мирковић    представљали 

су нашу школу на 41. математичкој олимпијади основних школа  Републике 

Србије-МАТЕМАТИЧКИ ТУРНИР,одржаној 16.5.2015.год  у Хемијско-

прехрамбеној технолошкој школи. Поносни смо што смо се нашли међу 

учесницима из преко 150 школа из целе Србије. 

НАГРАДЕ 

Душан Станковић, ученик V разреда -TРЕЋА НАГРАДА, наставник- 

Бранислава Врбашки. 

 

 
 

Координатор  турнира: Бранислава Врбашки 

 

МАЛА ОЛИМПИЈАДА 

Ученици првог разреда наше школе освојили су 2.место на спортском 

такмичењу “Мала олимпијада”. Такмичење  је организовано у ОШ Милан Ђ. 

Милићевић где су наши прваци показали одличан тимски дух, брзину и 

спретност.  

Учитељице – Ангелина Мирковић и Дијана Чумић. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПОСЕТА ПРВОЈ СРПСКОЈ ТЕЛЕВИЗИЈИ 

Највреднији ђаци одељења IV1  награђени су посетом Првој српској 

телевизији. Упознали су различита занимања обилазећи просторије 

телевизије. Љубазни домаћини су се својски потрудили да наши ђаци 

уживају.  

Учитељица – Марија Јовановић. 

 
 

ЗМАЈАДА 

 

На XX ЗМАЈАДИ која је одржана 30.маја 2015. године нашу школу  

представљали  су ученици I3 и  IV1. Учитељица: Марија Јовановић. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЈУН 

 

Драмско-рецитаторска секција 

 

Ученици другог разреда(II-1 и II-2) су за крај школске године представили 

свој досадашњи рад са часова рецитаторско-драмске секције коју води 

учитељица Милена Лутовац.Испраћени су и подржани аплаузима и 

похвалама.Све честитке за рад и труд наших другака! 

 

 
 

 Учитељица: Милена Лутовац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додела диплома 

Свечана додела диплома била је 4.6.2015.године у свечаној сали наше школе. 

Ученици наше школе били су веома успешни ове године! ЧЕСТИТАМО ИМ 

НА ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА! 

 
 

 

Сабор учитеља 2015. у Београду    

*Примери добре праксе* 

На конкурсу “Пример добре праксе” Друштва учитеља Београда, наше 

учитељице Марија Јовановић и Милена Џамић презентовале су на Сабору 

учитеља своје радове :  

Међународни пројекат                                                                                                              

– Учимо о животињама са совицом Вики/Кики –  

Марија Јовановић , Милена Џамић 

–Квадарко Плавко и Коцкица Жућка– Марија Јовановић , Мирјана Неорчић. 

Радови су били презентовани на Сабору учитеља Србије 14.9.2015. године на 

Учитељском факултету у Београду. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Учитељице: Марија Јовановић , Милена Џамић 

 

ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА ОСМАКА ОШ “ДАНИЛО КИШ” 

Прва генерација осмака успешно је завршила ову школску годину. Разредни 

старешина ове генерације био је наставник физичког васпитања Иван 

Пузовић. 

Матурско вече одржано је 27.6.2015.године у свечаној сали наше школе. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ-СТЕФАН ЖАРКОВИЋ 

 

Журка поводом завршеног 4. разреда 

Учитељице четвртог разреда Марија Јовановић и Милена Џамић 

организовале су журку поводом краја школске године. 

 
Учитељице: Марија Јовановић , Милена Џамић 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумирајући резултате на крају наставне и шкoлске гoдине, мoжемo бити 

задoвoљни. Успели смo да oдржимo висoке стандарде кoје смo себи 

пoставили на почетку, каo и oнo штo oд нас oчекује лoкална средина. 

Наставићемо да афирмишемo знање, учењe, такмичењe. У oстваривању 

циљева пoдједнакo су били ангажoвани и ученици и наставници, и тo је oнo 

чему ћемo и даље тежити. 

Аутори Летопса 2014/15 

Милена Џамић и Бранка Миленковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


