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Летопис приредила педагог Марина Анђелковић  
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1. ГРБ ШКОЛЕ 
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2. РЕЧ ДИРЕКТОРА 

 

 

 

 
„ЗБЛИЖАВАЊЕ ЈЕ ПОЧЕТАК, ОСТАЈАЊЕ 

ЗАЈЕДНО ЈЕ НАПРЕДАК, А САРАДЊА ЈЕ 

УСПЕХ“  

ХЕНРИ ФОРД 

 

 

          Погледе на будућност и жеље за напретком 

није могуће остварити ако се пажљиво не прате и 

бележе активности из прошлости и чува традиција 

једне јавне установе јер је њен просперитет везан и 

дубоко укорењен у њене зачетке, у оне који су је 

градили и са којом визијом су је тада водили. 

 

          БУДУЋНОСТ НЕ НИЧЕ ИЗ НИЧЕГА, она представља остваривање свих 

визија које су у периоду који је за нама осмишљавали и спроводили неки пре нас. Стога 

је од изузетног значаја бележити догађаје чиме се подиже свест о важности 

континуитета и ствара осећај важности сваког забележеног тренутка који ће већ 

наредног дана бити историја једне установе. Ретке су оне школе које могу да се похвале 

да имају прегршт таквих забележених тренутака који ће остати у памћењу и њених 

радника и ученика. Ми смо једна од њих. Толико пажљиво припремљених и 

организованих активности, мноштво награђених ученика, предивне сарадње са другим 

институцијама обележиле су и ову школску годину. Са искреном надом да ћемо и у 

годинама које су пред нама с поносом изговарати име наше школе и  са онима са 

којима сарађујемо и у будуће остваривати успешну сарадњу и чути по коју реч хвале, 

 

Ваш директор школе,  

Марина Михаиловић 
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3. ОШ “МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ“  

 

 

 

 

Централна школа 

 

Основна школа Момчило Живојиновић је почела са радом 1. фебруара 1956. године. При 

оснивању, школа је имала 520 ученика распоређених у 15 одељења. Тренутно школа има 1514 

ученика. 

 

          Школа у Рајковцу                       Школа у Шепшину                         Школа у Дубони 
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ОШ “МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ“ ДАНАС 
 

 На почетку школске  2018/2019. години школа је извршила санацију дела 

школског дворишта матичне школе који је био у лошем стању и угрожавао безбедност 

деце. Саниран је и паркет у фискултурној сали као и санитарни чвор у издвојеном 

одељењу у Рајковцу. 

 Замењена су и улазна врата матичне школе која су била у врло лошем стању и 

небезбедна, алуминијумским вратима.  

 У наставку школске године локална самоуправа обезбедила је средства за 

замену дотрајалог котла у издвојеном одељењу у Дубони чиме су се избегли 

потенцијални проблеми у грејању школе у зимском периоду и организовање наставе. 

Такође је уз помоћ локалне самоуправе саниран део школе у издвојеном одељењу у 

Дубони који користи вртић чиме је решен вишегодишњи проблем у грејању тог дела 

школе јер је тај део сада у потпуности реновиран као и санитарни чворови. Све је то од 

великог значаја за становнике Дубоне који ће сигурно сада у већем броју упућивати 

своју децу у вртић.  

 Такође су замењени и санирани кошеви и голови у матичној школи и 

издвојеним одељењима. 

 Након утврђивања проблема на интернет мрежи, школа је у другом 

полугодишту успела да отклони сметње на мрежи и да обезбеди проток Амреса у 

школи преко бежичних рутера јер је школа у претходном периоду обезбедила средства 

преко Секретаријата за 30 таблета. У међувремену су уређена 2 информатичка кабинета 

и у поступку је каблирање осталих кабинета како би се постепено дошло до циља који 

је управа школе замислила а то је потпуно каблирање школе и формирање кабинетске 

наставе у вишим разредима. Школа за сада има 2 информатичка кабинета, једну 

мултимедијалну учионицу, кабинет за ликовну и музичку културу, кабинет за физику и 

хемију и 2 кабинета за техничко. 

 Школа је већ две године у пројекту „2000 дигиталних учионица“ и у оквиру 

истог за сада је обезбеђено 7 комплета за наставнике за извођење наставе са 

дигиталним садржајима и очекујемо још 20 комплета у овој школској години тако да 

постоје реални услови да се од наредне школске године реализује кабинетска настава и 

тако створе услови за осавремењивање наставе и подизање квалитета исте.  

 На крају ове школске године, школа је добила средства од локалне самоуправе 

за другу етапу санације школског дворишта и трибина, тако да је сада тај део школе 

безбеднији и уређенији. Урађени су и прилази Интернату где бораве ученици првог и 

другог разреда тако да је сада и тај дугогогодишњи проблем приласка школи решен.  

 Крајем августа текуће године, Секретаријат за образовање и дечију заштиту 

нас је обавестио да су нам одобрена средства за набавку клупа, столица, фотокопир 

машине и белих табли чиме ће школа наставити са обнављањем инвентара и подизањем 

квалитета наставе. 

 Такође су школи одобрена средства од стране локалне самоуправе за санирање 

дела школе и његовим адаптирањем за потребе продуженог боравка, па је у плану да се 

од школске 2019/2020. године уведе и продужени боравак чиме би се обезбедио још 

већи квалитет боравка деце у нашој школи а истовремено испунила дугогдишња 

потреба родитеља да им деца дуже бораве у школи због њихових пословних ангажмана. 

Школа ће и у будуће, без обзира на досадашњан улагања у школу наставити да са 

новим пројектима и захтевима од надлежних институција обезбеђује неопходна 

средства за осавремењивање наставе и услова рада у школи. 
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      НАСТАВНИЦИ КОЈИ СУ ПРЕДАВАЛИ У ШКОЛСКОЈ 2018./19.ГОДИНИ 

Редни 

број 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДМЕТ 

1. Соторивски Снежана српски језик 

2. Павловић Митић Гордана српски језик 

3. Петровић Михаило српски језик 

4. Мацура Милена српски језик 

5. Вуловић Снежана српски језик 

6. Прешић Мира српски језик 

7. Зековић Марија српски језик 

8. Сарић Сања / Симић Момчило српски језик 

9. Димчић Милојевић Александра српски језик 

10. Милосављевић Ивана енглески језик 

11. Лукичић Ивана енглески језик 

12. Степановић Милица енглески језик 

13. Ћосић Ива енглески језик 

14. Лучић  Никола енглески језик 

15. Милосављевић Јелена енглески језик 

16. Перић Милица енглески језик 

17. Митровић Ивана енглески језик 

18. Марјацић Љиљана енглески језик 

19. Ђилас  Александра руски језик 

20. Семиз Жана руски језик 

21. Трајковић Аријана руски језик 

22. Јефтић Наташа руски језик 

23. Милојевић Јасмина математика 

24. Стојановић Ђурђица математика 

25. Јуришић Слађана математика 

26. Јовановић Драгана математика 

27. Ђурђевић Славица математика/информатика 

28. Шпрајц Ива математика/информатика 

29. Пантић  Гордана математика 

30. Црногорац Тијана математика/информатика 

31. Цесарац Станојевић Биљана физика 

32. Савић Бранко физика/ТИО/информатика 

33. Шестовић Биљана физика 

34. Кандић Зорица физика 

35. Ескић Мирослава хемија 

36. Блажић Александар хемија 

37. Томовић Лариса биологија 

38. Секулић Марија биологија 

39. Милојкић Снежана биологија 

40. Лазић Стефан биологија 

41. Благојевић Станислава историја 

42. Костић Наташа историја 

43. Рајић Милијана историја 
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   44. Јовановић  Бељаковић Горица географија 

   45. Михаиловић Данијела географија 

   46. Гајић Саша географија 

   47. РистескиНикола географија 

   48. Јанковић Мирна ТИО 

   49. Спасојевић Мирјана  ТИО 

50. Вићовац Јелена ТИО/информатика 

51. Вујић Александра ТИО 

52. Новокмет Бранко ТИО 

53. Милошевић Мила ТИО 

54. Mарјацић Анђелко ТИО 

55. Поповић Ђуро физичко васпитање 

56. Радовић Славица физичко васпитање 

57. Протић Катарина физичко васпитање 

58. Марковић Мирјана физичко васпитање 

59. Нововић Миљан физичко васпитање 

60. Михаиловић Тања ликовна култура 

61. Вишњић Славица ликовна култура 

62. Скакун Јелена ликовна култура 

63. Миловић Љиљана музичка култура 

64. Бранковић Ивана музичка култура 

65. Марковић Оливера специјално одељење 

66. Матић Тања специјално одељење 

67. Поповић Небојша вероучитељ 

68. Гагић Младен вероучитељ 

69. Аврамовић Михаило  вероучитељ 

70. Вићовац Бојан вероучитељ 

71. Ђорђевић Милорад информатика 

   72. Кулунџић Јасна грађанско васпитање 

73. Живковић Марија специјално одељење 

74. Здилар Бојана специјално одељење 

75. Ратковић Мирјана ликовна култура 

76. Цимбаљевић Оливера учитељ 

77. Совић  Јованка  учитељ 

78. Станкић Данијела  учитељ 

79. Вукомановић Бојана учитељ 

80. Јовичић Марија учитељ 

81. Станковић Валентина учитељ 

82. Миленковић Јелена учитељ 

83. Николић Милица учитељ 

84. Цветковић Снежана учитељ 

85. Станкић Марнику Гордана учитељ 

86. Бујагић Данијела учитељ 

87. Станковић Маја учитељ 

88. Ивановић Радославка учитељ 

89. Глишић Гордана учитељ 
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90. Петровић Андреја учитељ 

91. Стојковић Ивана учитељ 

92. Симић Жаклина учитељ 

93. Спасић Славица учитељ 

94. Јевтић  Наташа учитељ 

95. Марковић Јадранка учитељ 

96. Ракић Јелена учитељ 

97. Костић Ана учитељ 

98. Јовић Гордана учитељ 

99. Павловић Данијела учитељ 

100. Маркићевић Милица учитељ 

101. Корица Милица учитељ 

102. Станић Маја учитељ 

103. Ивковић Верослава учитељ 

104. Влајић Весна учитељ 

105. Филиповић Катарина учитељ 

106. Клеут Ђурђа учитељ 

107. Поповић Снежана учитељ 

108. Филиповић Весна психолог 

109. Анђелковић Марина педагог 

  110. Турковић Шуша Виолета педагог 

  111. Младеновић Мајда психолог 

  112. Крсмановић Бојан библиотекар 

  113. Црногорац Милан помоћник директора 

  114. Мишић Марина директор 
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4. УСПЕХ УЧЕНИКА ОШ“МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ“   

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ   2018/2019.ГОДИНЕ 
          

 ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ 

Р
аз

р
ед

 

С
в
ег

а 
у

ч
ен

и
к
а 

 

Позитиван успех 

С
у

м
а 

п
о

зи
ти

в
н

о
 

З
ав

р
ш

и
л
о

 

р
аз

р
ед

 

Положило 

поправни 

С
у

м
а 

п
о

л
о

ж
и

л
о

 

П
о

н
ав

љ
а
 

Н
ео

ц
ењ

ен
о

 

Одлични 

 

 Довољни  

1н    

 

2н 

II 204 164 31 6 2 203 203 0 0 0 1 0 

III 183 117 50 16 0 183 183 0 0 0 0 0 

IV 172 123 37 7 5 172 172 0 0 0 0 0 

V 170 100 47 21 5 170 170 0 1 1 0 0 

VI 183 93 55 29 4 181 181 3 3 6 2 0 

VII 178 61 65 47 4 177 177 1 2 3 1 0 

VIII 168 62 64 36 6 168 168 0 0 0 0 0 

II-VIII 1258 720 349 162 26 1254 1254 4 6 10 4 0 

I 150            

СПЕЦ 15            

СУМА 1423            
 

УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2018./2019. ГОДИНЕ 

Наставни 

 предмет 

О
д

л
и

ч
ан

 

В
р

л
о

 д
о

б
ар

 

Д
о

б
ар

 

Д
о

в
о

љ
ан

 

С
в
ег

а 

п
о

зи
ти

в
н

и
х

 

Н
ед

о
в
о

љ
н

и
х

 

Н
ео

ц
ењ

ен
и

х
 

С
в
ег

а 

у
ч

ен
и

к
а
 

С
р

ед
њ

а 

о
ц

ен
а
 

Српски језик 627 253 220 155 1255 1 2 1258 4,07 

Енглески језик 590 231 195 239 1255 1 2 1258 3,93 

Српски језик 627 253 220 155 1255 1 2 1258 4,07 

Енглески језик 590 231 195 239 1255 1 2 1258 3,93 

Ликовна култура 1089 100 49 17 1255 1 2 1258 4,80 

Музичка култура 1034 115 61 46 1256 0 2 1258 4,70 

Свет око нас 154 31 12 6 203 0 1 204 4,64 

Природа и друштво 232 62 42 19 355 0 0 355 4,43 

Историја 298 126 121 152 697 1 1 699 3,81 

Географија 285 156 118 137 696 2 1 699 3,84 

Математика 529 233 209 283 1254 2 2 1258 3,80 

Физика 181 85 134 127 527 0 1 243 3,53 

Биологија 236 160 141 160 697 1 1 699 3,67 

Хемија 104 46 81 115 346 0 0 346 3,40 

Техничко 224 56 35 30 345 1 0 346 4,36 

Физичко васпитање 1092 104 43 15 1254 0 4 1258 4,81 

Техника и технолог. 227 58 36 31 352 0 1 353 4,37 

Информатика 283 37 21 11 352 0 1 353 4,68 

Руски језик 292 145 124 135 696 0 1 697 3,85 

Изабрани спорт 276 43 21 4 344 0 2 346 4,72 

Владање 501 13 12 2 528 0 1 529 4,92 

Укупно 8254 2054 1675 1684 13667 4 25 13678 4,13 
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Oд уписaних 1437 учeникa, на крају школске године у школи је било 1423 

ученика. У друге школе се одселило 14 ученика. У првoм рaзрeду je билo 207 учeника. 

Сви ученици првог разреда су прeшли у други рaзрeд. Oд II дo IV рaзрeдa имa укупнo 

559 учeниа. Сa пoзитивним успeхoм je 559 учeника (100%). 

Oд V дo VIII рaзрeдa имa укупнo 699 учeника. Сa пoзитивним успeхoм je 697 

учeникa (99,71%) a рaзрeд пoнaвљa 2 учeникa (0,29%).  

Пoпрaвни испит je пoлaгao 10 учeника (1,43%). Сви учeници кojи су изaшли нa 

пoпрaвни испит и пoлoжили су и свojим нивooм знaњa дoкaзaли пeдaгoшку 

oпрaвдaнoст пoпрaвних испитa. 

Свих 15 учeникa у спeциjaлним oдeљeњимa је зaвршило разред сa пoзитивним 

успeхoм.  

Укупнo, oд II дo VIII рaзрeдa, имa 1258 учeника.  Са позитивним успехом је 1256 

(99,84%) ученика. Сa oдличним успeхoм рaзрeд je зaвршилo 720 учeникa (57,23%), сa 

врлo дoбрим 349 (27,74%), сa дoбрим 162 (12,88%), сa дoвoљним 26 учeникa (2,07%). 

Рaзрeд je пoнoвилo 4 учeникa (0,32%). 

Срeдњa oцeнa нa нивoу шкoлe изнoси 4,13. Успeх je нешто бољи него прeтхoдне 

гoдине. 

Рeaлнoст oцeњивaњa пoтврђуjу и рeзултaти учeникa VIII рaзрeдa приликoм 

пoлaгaњa завршнoг испитa зa упис у срeдњу шкoлу. 169 учeника је пoлoжило завршни 

испит. Просечна оцена на тесту из српског језика је била 8,12, на тесту из математике 

6,84, а на комбинованом тесту 7,38. У тoку шкoлскe гoдинe рaђeнe су aнкeтe o 

прoфeсиoнaлним интeрeсoвaњимa учeникa и кoнстaнтoвaнo je дa сe вeћи брoj учeникa 

oпрeдeљуje зa срeдњe стручнe шкoлe. 

У шкoли je изрaжeн прoблeм нe пoхaђaњa нaстaвe oд стрaнe учeникa Рoмa. 

Вeoмa je тeшкo успoстaвити сaрaдњу сa рoдитeљимa тих учeникa, тaкo дa смo сe 

углaвнoм oбрaшћaли Цeнтру зa сoциjaлни рaд или Грaдскoм сeкрeтaриjaту зa 

oбрaзoвaњe кaдa je изoстajaњe oвих учeникa у питaњу. 

Тoкoм гoдинe изрицaнe су вaспитнo – дисциплинскe мeрe. Тaкo je сa врло добрим 

владањем билo 24 учeникa а сa добрим владањем 11 учeникa.  

Диплoму Вук Кaрaџић пoнeлo je 25 учeника, a Пoсeбну диплoму 33 учeника.  

Нa Oпштинским тaкмичeњимa пoстигнутo je 25 првих мeста, 27 других и 50 

трeћих мeстa. 

Нa Грaдскoм тaкмичeњу oсвojeнo je: 3 друга мeста и 2 трећа места.  

Спортски савез Младеновца је ове школске године организовао спортска  

тaкмичeњa.  Нa Oпштинским тaкмичeњимa пoстигнутo je 38 првих мeстa, 25 других и 

10 трeћих мeста. Нa Грaдскoм тaкмичeњу oсвojeнo je 1 прво, 1 друго и 1 треће место.  

Сa квaнтитaтивним и квaлитaтивним успeхoм учeникa мoжeмo бити зaдoвoљни. 

Дoпунски и дoдaтни рaд, припрeмнa нaстaвa зa пoлaгaњe пoпрaвних испитa и 

припрeмнa нaстaвa зa пoлaгaњe квaлификaциoнoг испитa имajу oпрaвдaњe свoг 

пoстojaњa кao oбликa рaдa сa учeницимa, и oд њихoвe прaвoврeмeнoсти и вaљaнoсти 

зaвиси и успeх учeникa.  

Изoстaнци учeникa су у тeснoj кoрeлaциjи сa успeхoм. Изузимajући ствaрнo, 

oпрaвдaнo изoстajaњe услeд бoлeсти, мoрa сe дoстa рaдити сa учeницимa, нa њихoвoм 

прoфeсиoнaлнoм oднoсу прeмa шкoлским oбaвeзaмa, тe у нaрeднoм пeриoду нajвишe 

oбaвeзa пo oвoм питaњу имajу рaзрeднe стaрeшинe и ђaчки рoдитeљи.  
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5. ПОСТИГНУЋЕ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА  

 Да је рад наставника био на високом нивоу говоре и узузетна постигнућа наших 

ученика на општинским, градским и спортским такмичењима. 

                Општинска такмичења                                                  Градска такмичења 

предмет/место I II III пласман 

на 

Градско    

српски језик 6 9 4 18 

математика 3 4 8 2 

физика 5 3 8 10 

хемија 6 3 5 6 

географија 1 4 5 5 

ТИТ/ТИО 1 3 16 8 

историја - - 2 2 

руски језик 1 - - 1 

биологија 2 1 2 5 

рецитатори    3 

укупно 25 27 50 60 

      

Спортска општинска такмичења 

предмет/место I II III 

одбојка - девојчице 5,6  1   

одбојка – дечаци 5,6  1   

одбојка – дечаци 7,8 разред  1  

мали фудбал – девојчице 5,6   1  

мали фудбал – девојчице 7,8  1   

рукомет – девојчице 5,6  1   

рукомет – девојчице 7,8  1   

кошарка – девојчице 5,6  1   

кошарка – девојчице 7,8  1   

кошарка – дечаци 5,6  1   

кошарка – дечаци 7,8  1   

пливање 1екипно  1екипно  6 

пливање 13 7  

стони тенис екипно девојчице 1 екипно дечаци 1  

стони тенис 2 1  

шах 8 7  

стрељаштво  1  

атлетика  екипно девојчице1 екипно дечаци 1 

атлетика 5 5 5 

УКУПНО 38 25 10 

 

Спортска градска такмичења 

предмет/место I II III пласман на Републичко    

кошарка – девојчице 7,8   1 -  

атлетика 1  1 2 

УКУПНО 1 1 1 2 

предмет/ 

место 

I II III пласман 

на 

Републичко    

руски 

језик 

 1  1 

хемија  2 2 - 
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

РАЗ. I II III 

V Петровић Неда 5/1 Милиновић Рада 5/4 Трајковић Огњен 5/6 

Јанковић Лара 5/6 

VI Матић Лана 6/2 

Митровић Милица 6/2 

Јовичић Ленка 6/2 

Дабетић Михаило 6/7 

Обрадовић Лола 6/6 

Ћирић Тамара 6/6 

Блажић Николина 6/2 

Кулић Алекса 6/4 

VII Гашевић Никола 7/3 Лукић Софија 7/6 Жујовић Алекса 7/2 

VIII 

Танацковић Марија 8/4 Ђорђевић Катарина 8/3 

Илић Доротеа 8/3 

Вујић Даница 8/2 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ 

РАЗ. I II III 

VIII Ема Шево 2/2     

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

РАЗ. I II III 

III Ђикић Јана 3/5 Ивковић Каја 3/5 

Тодоровић Елена 3/4 

Пауновић Лана 3/5 

Ђурђевић Лука 3/1 

Његовановић Петар 3/3 

IV   Николић Александра 4/6 

Ђорђевић Александар 4/3 

Урошевић Михаило 4/6 

V Његовановић Павле 5/2 Радовановић 5/3Марија  Петровић Неда 5/1 

VI Матић Лана 6/2 

 

 Кулић Алекса 6/4 

Капетановић Теодора 6/3 

VII   Жујевић Михаило 7/6 

VIII 
  Дрча Марија 8/2 

Крсмановић Урош 8/5 

 

 

 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

I II III 

VII  Вујић Лука 7/ 8 
Краљевић Марко 7/7 
Каровић Виктор 7/7 

Каралејић Јана 7/5 
Фила Нора  7/5 
Рајлић Милош 7/8 
Радовановић Милица 7/5 

VIII Обрадовић Сара 8/7 Мијаиловић Тамара 8р Нововић Александар 8/6 
Ђорђевић Катарина 8/7 
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

РАЗ. I II III 

VII 

Гашевић Никола 7/3   

Каралејић Јана 7//5   

Жујовић Алекса 7/2    

Жујевић Михаило 7/6   

Шуша Никола 7/1             

Стојановић Мања 7/1     Гашевић Михајло 7/3      

Петровић Милена 7/3     
 

VIII 

Обрадовић Сара 8/7         Павловић Арсеније 8/5       

Ђорђевић Катарина 8/3      

Вујић Даница 8/3                   

Смиљанић Ивана 8/6            

Савић Предраг  8/5                

Дрча Марија 8/2                      

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА 

РАЗ. I II III 

VIII 
  Вујић Даница 8/3                   

  

 

 

 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

I II III 

VII Гашевић Никола 7/3 Ивановић Петар 7/ 2              Гашевић Михаило 7/3           

VIII Ђорђевић Катарина 8/3         Илић Доротеја 8/3                  

 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 

РАЗ. I II III 

VI Јовичић Ленка 6/2  

Матић Лана 6/2 

Перишић Нина 6/1  

Гмитровић Милица 6/2 

Живковић Ана 6/3 Бркић Ема 6/1 

Кулић Алекса 6/4 

Ћирић Тамара 6/6  

Росић Лена 6/6 

Радојевић Петар 6/3 

VII 
Танасијевић Дуња 7/5 Жујевић Михаило 7/6 

Жујовић Алекса   7/2 

Тешић Ивана 7/6 

VIII 

Танацковић Марија 8/4 ђорђевић Катарина 8/3 

Илић Доротеа 8/3 

Вујић Даница 8/2 

Павловић Арсеније 8/5 

Стојановић Анђела 8/4 
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

I II III 

VI Живковић Ана 6/3 Ивановић Петар 7/ 2              Гашевић Михаило 7/3            

VII Лесковац Марко 7/1  Илић Доротеја 8/3                   

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

РАЗ. I II III 

V  Недељковић Невена 5/4 Марковић Лана 5/4 
Савић Сара 5/5 
Ивковић Лена 5/6 
Петровић Вук 5/3 
Бошковић Ана 5/4 

VI  Кулић Алекса 6/4 Кулић Алекса 6/4 

VII 

  Каровић Виктор 7/7  
Урошевић Андреа 7/6 
Глишић Јована 7/5 
Степановић Аница 7/6 
Симић Синиша 7/1 

VIII 
Максимовић Марија 8/3 Миленковић Лазар 8/1 Вулевић Лазар 8/6 

Димитријевић Младен 8/3 

 

 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА 

РАЗ. I II III 

VIII 
  Вујић Даница 8/3                   

  

 

 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

РАЗ. I II III 

V   Трајковић Огњен 5/6 

VI  Матић Лана 6/2 

 

Обрадовић Лола 6/6 

Ћирић Тамара 6/6 

Јовичић Ленка 6/2 

VII 
Гашевић Никола 7/3 

Жујовић Алекса 7/2 

 Лукић Софија 7/6 

VIII Танацковић Марија 8/4 Танацковић Марија 8/4  
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ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

РАЗ. I II III 

VII 

 Гашевић Никола 7/3   

Жујовић Алекса 7/2    

Жујевић Михаило 7/6        

Стојановић Мања 7/1   
Каралејић Јана 7//5   

Шуша Никола 7/1               

VIII 

Обрадовић Сара 8/7         Павловић Арсеније 8/5       

Ђорђевић Катарина 8/3      

Вујић Даница 8/3                   

Смиљанић Ивана 8/6            

Савић Предраг  8/5                

Дрча Марија 8/2                      

 

 

 
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

I II III 

VIII  Обрадовић Сара 8/7  

 

 

 

Општинско такмичење -  Стони тенис 

 Блажић Александра 8/5                                                                                     1. место 

 Нисић Богдан 7/4                                                                                               1. место 

 

 Девојчице екипно (Блажић Александра 8/5,  

Ива Војиновић 8/4, Анастасија Миросавић 6/3)                                            1. место 

 Дечаци екипно (Богдан Нисић 7/4, Младен Стевановић 8/2 и  

Матеја Васиљевић 4/1)                                                                                      2. место 

 

Градско такмичење- Стони тенис 

 Дечаци (екипно) Богдан Нисић 7/4 и Матеја Васиљевић 4/1                       3. место 

  

Општинско такмичење – Атлетика 

Дечаци   5. и 6. разред 

Скок у даљ – Рутић Младен 6/1                                                                                   1. место 

Бацање кугле – Паковић Михајло  6/3                                                                         1. 

место 

100m- Јовановић Војин 5/5                                                                                           1. место 

300m- Недељковић Огњен 6/6                                                                                      2. место 

600m- Крстић Петар   5/1                                                                                              2. место 

4x100m- (Сава Угриновић 5/2, Кулпинац Вук 5/3        

Игор Шуша 5/3, Вељко Давидовић)                                                                            1. место 

 

Девојчице 5. и 6. разред 
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Скок у даљ – Живковић Анђела 6/7                                                                            1. место 

Бацање кугле – Гашевић Ивона 5/3                                          2. место 

60m- Мина Спасојевић 6/4                                          1. место 

300m- Маша Милојкић 5/2                                          1. место 

600m- Живковић Горана 6/3                                          1. место 

Спасојевић Мина 6/4, Маша Милојкић 5/2,  

Марта Стојић 6/3, Николина Блажић 6/2                                           1. место 

 

Девојчице  и дечаци 7. и 8. разред 

Бацање кугле- Живић Христина 7/3                                           3. место 

Бацање кугле – Петровић Ненад 8/3                                          2. место 

Скок у даљ- Гашевић Никола 7/3                                          3. место 

300m-Јовановић Ања 7/4                                          2. место 

100m- Блажић Александра 8/5                                          2. место 

600m- Путић Ружица 7/3                                          3. место 

4x100m (Блажић Александра 8/5 , 

Николина Пауновић 8/1, Ања Јовановић 7/4 

Павловић Ивана 7/5)                                                      2. место 

4x100m – екипно дечаци                                          3. место 

 

 

Градско такмичење у атлетици 

 

Живковић Горана 6/3- 600m                                            3.место 

Павковић Михајло 6/3 – бацање кугле                                                       1. место 

 

 

Општинско такмичење – мали фудбал 

 

Девојчице 5. и 6. разред                                          2. место 

Девојчице 7. и 8. разред                                          1. место 

 

 

Општинско такмичење – кошарка  

 

Девојчице 5. и 6. разред                                          1. место 

Девојчице 7. и 8. разред                                          1. место 

Дечаци 5. и 6. разред                                          1. место 

Дечаци 7. и 8. разред                                          1. место 

 

 

Општинско такмичење у шаху 

 

ДЕЧАЦИ 

Трифуновић Душан 2/1                                                                                                1. место 

Миливојевић Стеван 2/7                                                                                               3.место 

Ћебић Михајло 3/2                                                                                                        1. место 

Ђурђевић Лука 3/1                                                                                                         3.место 
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Итић Исидор 4/5                                                                                                            3.место 

Ђорђевић Немања 5/4                                                                                                   1. место     

Јоцић Вукан 5/6                                                                                                             2. место     

Орловић Новак 5/6                                                                                                        3.место   

Милашиновић Вук 6/4                                                                                                  1. место 

Цураковић Симон 6/1                                                                                                   2. место  

Михаило Жујевић 7/6                                                                                                   3.место   

Крсмановић Урош 8/5                                                                                                  1. место 

                      

ДЕВОЈЧИЦЕ 

Живановић Слађана 2/6                                                                                                1. место  

Јаношевић Ема 4/5                                                                                                         1. место 

Живановић Душица 4/4                                                                                                2. место  

Доротеа Николић 4/5                                                                                                    3. место 

Живановић Јулијана 5/6                                                                                               1. место 

Живановић Наташа 6/5                                                                                                 1. место 

Тешић Ивана 7/6                                                                                                            1. место 

 

 

 

Градско такмичење у кошарци 

 

Девојчице 5. и 6. разред                                          2. место 

 

 

 

Градско такмичење у атлетици - бацање кугле 

Павковић Михајло 6/3 – бацање кугле                                                       2. место 
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6. ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ - Катарина Ђорђевић 8/3 

 

 Ове школске године учеником генерације је 

проглашена Катарина Ђорђевић  8/3. Поред 

изузетних резултата на бројним такмичењима ова 

ученица је и добар спортиста. Постигла је 

резултате вредне дивљења. Добар је друг и ослонац 

осталима па је у одељењу и генерацији омиљена. 

Изузетна је у свему. Није јој било тешко да 

учествује на многим такмичењима која се 

организују и да на њима постиже успехе. Надамо 

се да ће у будућем школовању наставити овим 

темпом. Почаствовани смо што смо били бар један 

мали део Катарининог школовања и одрастања. 

Ученица Катарина Ђорђевић је остварила следеће 

резултате на такмичењима: 

 

V разред: Општинско такмичење - рукомет и кошарка  I   местo, биологија III место 

                  Градско такмичење - биологија II место  

VI разред: Општинско такмичење – биологија, фудбал, рукомет и кошарка  I  местo                      

                  Градско такмичење - биологија III место, фудбал II место 

VII разред: Општинско такмичење – биологија, рукомет и кошарка  I  местo,  

географија и фудбал II место, српски језик  III место 

                  Градско такмичење - биологија II место, географија и српски језик  III 

место 

VII разред: Општинско такмичење – српски језик, рукомет, фудбал, пливање и 

кошарка  I  местo,  географија и хемија II место, биологија III место  

                  Градско такмичење - биологија II место и пласман на Републичко 

такмичење 
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7. ВУКОВЦИ 

 

1. Петровић Вук 8/1 

2. Вујић Даница 8/2  

3. Дрча Марија 8/2  

4. Јанковић Немања 8/2  

5. Кевкић Марко 8/2  

6. Ђорђевић Катарина 8/3 

7. Илић Доротеја 8/3  

8. Мијаиловић Тара 8/4  

9. Павловић Ирена 8/4  

10. Петровић Исидора 8/4  

11. Станимировић Марија 8/4  

12. Стојановић Анђела 8/4  

13. Танацковић Марија 8/4  

14. Декић Душан 8/5  

15. Јовичић Наталија 8/5  

16. Мијаиловић Димитрије 8/5   

17. Миленковић Милица 8/5  

18. Павловић Арсеније 8/5  

19. Младеновић Мила 8/6  

20. Младеновић Маша 8/6  

21. Нововић Александар 8/6  

22. Обрадовић Сара 8/7  

23. Лазаревић Јана 8/7  

24. Банковић Лука 8/7  

25. Панић Кристина 8/8 
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14.06.2019. – Пријем вуковаца 
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8.  СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
 

 

Наше коло весело 

У суботу, 8. септембра 2018. године, 

имали смо част да будемо део манифестације 

"Наше коло весело", коју је организовао КУД 

"Војвода Јанко Катић 1896". Чланови КУД-ова 

из Аранђеловца и Београда су прво обишли 

нашу школу, а након тога су имали прилику да 

чују занимљиве информације о историји нашег 

града, настанку Момчилове школе, симболу 

града - Споменику погинулим ратницима 

1912-1918, младеновачкој цркви, као и 

манифестацијама које се током целе године 

одржавају у Младеновцу. Задовољство овом посетом је било узајамно. Надамо се да ће 

остварена сарадња постати традиционална у наредним годинама. 

 

 

Пријем првака 

У понедељак, 3. септембра 2018. године, 

још једна генерација првака је први пут 

закорачила у нашу школу. Добродошлицу су им 

пожелели њихови старији другари - чланови 

наше драмске секције, као и хор Момчиловаца. 

Након обраћања директорке школе Марине 

Мишић, учитељи су прозвали своје ученике и 

повели их у њихове учионице. Своју нову 

генерацију су дочекали следећи учитељи: 

Радославка Ивановић, Гордана Глишић, Андреја 

Петровић, Ивана Стојковић и Жаклина Симић. Гости наше школе су били већници 

Градске општине Младеновац, који су такође пожелели добродошлицу првацима. 

 

 

 

26. септембар 2018. - Посета Музеју у Младеновцу 

 

У Музеју града Београда, одељење 

Младеновац ученици одељења 2/4,2/5, 2/6, 2/7 

наше школе, су посетили изложбу ,,Ћилим'' 

ауторке Магдалене Ивковић. Ученици су видели 

раскошне ћилиме, разбоје, преслице, шкриње, 

постељине и друге предмете и сазнали више о 

кулурном наслеђу нашег народа. 

 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2107160665984561&id=262429083791071&__xts__%5B0%5D=68.ARAFaE3pVeZeiKWqVdjD89L7TRi--Z2x4szskPrcMO6KchvKf1pyVXFDmLYvksy99McrAXqiPvk8doR033CJ-2IbskijCYfG50EsY-hiin8_sKHKEVNEx5Gr7CsUKhnWwoCyVMKzK8UJuk-P6EyZZOhjrBDKjTQ7mFkEwAiBRryvqKLlqq-GytPseD4gxQ8EVUbznQjOIsvYD66xmnyDwrJ0XlZ1KxWbrg3WmS4mzaydQK-KMxvI8N4YsLF_MXVL5vdlOj-_uYqxPbd8KuzkOyzCsB_xVY-yCiYI74BULv5bhNo6n6K28J8HarfT2t6SXh4Mb8do89DeuuBUKQCRmkRZ9w&__tn__=-R
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Недеља европских језика  

У оквиру обележавања Недеље европских 

језика, 24. септембра је одржан European Talent 

Show у Центру за културу.  

Победници су Дамјана Стојановић и 

Ружица Цвијетић са плесном трупом; 

Дуго место - Даница Вујић 8/2; 

Треће место - Магдалена Врачарић, 

Марија Кујунџић и Софија Лукић 7/6; 

 

 

Градско првенство у стоном тенису 

 

25. септембра 2018. у Београу је одржано 

Градско првенство у стоном тенису. Наши дечаци 

су освојили екипно 3. место! 

Чланови тима су били: 

1. Богдан Нисић 7/4 

2. Матеја Васиљевић 4/1 

 

 

 

Излет историјске секције 
У суботу, 29. септембра 2018. године, изведен је овогодишњи излет историјске 

секције. Ученици су посетили Смедерево, где смо обишли тврђаву и центар града. 

Затим смо отишли у Пожаревац, где смо посетили градски музеј и Етно парк Тулба 

(посвећен потписивању Пожаревачког мира између Аустрије и Турске). На крају дана, 

ученици су имали задовољство да обиђу археолошко налазиште Виминацијум. Сви смо 

уживали у прелепом дану и дивним стварима које смо видели. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2111584278875533&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBrwkiZlcDtqze0u0rpERguvCIcjKVm2Resj-OAz5eLsQR5jKthOm77XbCuc1Cts7bnMIfPmeeCDRxTwBEBjl3KcHjnY4OMyc3F2wXHv9qayik5VGAnPL5HBfUZicqjKNmv8AyvrkHGACwIHUKEMbJWTWlge9WuVFdhhFSRKGZ0XX5nPXbeOq0H2BJyInUoCYJyzMpOlwzEhC1u7fj4bX8IxSgr_VGNEs_X5OD2-jstn54EH9OBV21kPw3IEK9HmLQPAZZ0-jW8AsRyR_TqNzQAo70FrYGB7YpQp2h8YvlIDWtqbzB3p8FGo3WukPc3a3UIGr8wJdMlF03JUZ5WrUt_znn3hW7NsaS2QPD9lP1BQqcI5WbFY7SYnWrfG25W4nKrFn9qFC2A2Zj6S_153TOUZ433Fx12PVULec-R7kQn-bfcYfxOE41lMZQ_5NnUU_MWPbWx7qT2kfEGVk6E&__tn__=-UC-R
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Посета пољопривредној станици Младеновац 

21. септембра 2018. године, чланови 

Еколошке секције наше школе били су у 

гостима код наших сарадника и драгих 

пријатеља из Пољопривредне станице 

Младеновац. У оквиру активности везаних 

за тему «Утицаји човекових активности» 

одабрали смо пољопривреду и већ 

традиционално се дружимо са посвећеним 

људима из наше станице. Овога пута тема 

је била « Пољопривредне машине у 

саобраћају», где су наши ученици могли да 

се упознају са најчешћим машинама које 

учествују у саобраћају код нас, са 

безбедоносним правилима која треба да се поштују, са тим где се најчешће греши, али 

и са последицама које доносе немар и непажња. Статистика је неумољива, како за 

пољопривреднике, тако и за децу- учеснике у саобраћају. Ученици су износили сваја 

искуства, постављали питања и давали предлоге, слушали вредне и корисне савете. За 

то време гостили су се богатим понудама наших љубазних домаћина. 

 

 

Литерарни конкурс Дома здравља Младеновац 

Дом здравља Младеновац је поводом Светског дана срца, 29. септембра 

расписао литерарни и ликовни конкурс на тему Обећавам да... За моје срце... За твоје 

срце... За сва наша срца. Ученица 6/7 Ирена Николић освојила је Другу награду. Трећу 

награду су освојиле Јулија Тодоровић, Милица Милошевић, Милана Јекић 6/7 и Рада 

Милинковић 5/4 и Теодора Чоловић 6/6.  

 

 

Општинско првенство у фудбалу 

            У понедељак, 1. октобра је одржано општинско првенство у фудбалу. Наша 

женска екипа је освојила прво место! 

Екипу Момчиловки су чиниле:  

1. Ива Војиновић 8/1 

2. Александра Блажић 8/5 

3. Катарина Ђорђевић 8/3 

4. Милица Срећковић 7/7 

5. Ивана Павловић 7/5 

6. Николина Пауновић 8/1 

7. Марија Дрча 8/2 

8. Сара Крупежевић 7/3 

9. Ања Радисављевић 8/3 
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03. октобар 2018. - Игре без граница 
 

У склопу манифестације "Дечја недеља", данас су у 

нашој школи одржане Игре без граница за ученике трећег и 

четвртог разреда. 

Дивно смо се забавили и дружили. 

 

 

 

 

 

 

 

Радионица о очувању река 

 

У суботу 6. октобра 2018. године, 

одржан је семинар за наставнике, али у исто 

време и радионица о очувању река за ученике. 

Све се дешавало у Београду на Институту за 

мултидисциплинарна истраживања. Фокус је 

углавном био на очувању Дунава. Док су 

наставници имали предавања о томе како могу 

усавршити часове, ђаци су имали прилику да 

на радионици уче о бактеријама, 

микробиологији али и о томе како све могу 

спасти реке. Ово је свакако било занимљиво и врло корисно искуство. 

 

 

Шумарски вишебој 2018. 

На овогодишњем Шумарском вишебоју, оржаном 10. октобра, представници 

наше школе су освојили прво место! Екипа у саставу Јана Каралејић 7/5, Сава 

Ђорђевић 7/5, Урош Мишић 7/5 и Ања Јовановић 7/4 борила се са вршњацима из 

Барајева, Сопота, Чукарице и 

Вождовца у осам дисциплина: 

- хајдучко прескакање трупчића   

различите висине 

- ручно круњење кукуруза 

- прелаз преко греде 

- скакање са пања на пањ 

- прелаз преко брега 

- карике на марике 

- закуцавање ексера чекићем у 

пањ 

- трка у џаковима 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2115902288443732&id=262429083791071&__xts__%5B0%5D=68.ARBGDCDJxtozhM5hB9wU7jIYpBp2my4APfZXVQgoKPg6Tm5nIG-ULcYHAGl-Lpaic8RsVuSxTNnlCzALvKFiUoVtGcBMGACKGzJ64fae11LueK95cx5TMhb8ULk32wFRdLGknkNfhfPxi43ZockP-ll8iXd2-maLs70EriXAwiZGkUnC5zCMzw_WCHPpSw3r9b9Cqgvg4P0-oB6JHRhuNmdv5Y9MHtW0uhqVeTSP3tq6qUvHuSeIw5wU3KMAF-7bvCrKRzeYyfwkCK6ck4QPtERV2DramkjNNTaUis4w6Zp9kPKouLJJpRm9Tf3q1yXaOJEX_dCG_xjGcNe_kH7j0w9Vhg&__tn__=-R
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Излет географске секције 

            У оквиру географске секције, према плану и програму за школску 2018/2018 

године изведена су два излета, један у октобру, а други у марту текуће године.  

Први излет је 

организован 13.10.2018. 

године на следећој релацији: 

Младеновац – етно село 

„Моравски ко  наци – 

манастир Лешје – Сокобања 

– Младеновац.  

Други планирани 

излет је изведен 

16.03.2019.године на 

релацији Младеновац – Нови 

Сад – Палићко језеро – 

Суботица – ергела 

„Зобнатица“ - Младеновац. 

          Оба излета су успешно 

организована , тако да су сви програмски циљеви и задаци остварени у потпуности. 

 

 

 Спорт за све 
18. октобра 2018. Спортски савез особа са 

инвалидитетом Београд и Спортски савез Младеновца 

организовали су 17. октобра у Спортском центру 

манифестацију “ СПОРТ ЗА СВЕ”. 

Учествовали су ученици специјалних одељења наше 

школе и ученици четвртог разреда. 

Било је задовољство учествовати у овој манифестацији и 

показати велико срце наших МОМЧИЛОВАЦА! 

 

 

 

Градско такмичење у атлетици 

 

18. октобар 2018. на Кошутњаку је одржано 

Градско такмичење у атлетици. Нашу школу су 

представљали ученици петог и шестог разреда. 

Михаило Павковић, ученик одељења 6/3 освојио је 

прво место и златну медаљу у бацању кугле, док је 

Горана Живковић, такође ученица 6/3, освојила 

треће место у трци на 600м.  

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2136340569733237&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBWc38kHhkLw0CH3KVJ3u-E5fmvpRX_MrDCi3YGIWI6-eEAAbjfH61lFyH2fzrn9au0raOJUISelawsbo87HTHbsW7SeBlhDPvymRpPzoqmL266kP-Udp0fa6jfG8YrrjQuerkb0l1_AwMv0mpDwcvXVP5AToONGGQI69IebiBFiI0JmvbT-DtUlG3G8_3D1CW-WvlXinrkj4bk3LUWCJX0-s1P7whmjlBAHQG2wFceNj2upH_1ILMdIdE4J6DIslySkspQMp6PJr6h1lkAENowVEE6taJP-8csr_hhUSFg9hgTezkugb2ZByJ0uc7X77ImxQnp1JJvXzseJ6UEnQ7NapRFsJEqPaJ_n_nqgiTHsUBmk6iHOKG6V0CZPwKziCYDE6oPwQtyrhFLrkcfmiPe70T9wt6zdTF9ZXqt04mehZNeDGVE7xVihLMVWs52-m31GXqk95MzUzbgcsfD&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2136340709733223&id=262429083791071&__xts__%5B0%5D=68.ARBWc38kHhkLw0CH3KVJ3u-E5fmvpRX_MrDCi3YGIWI6-eEAAbjfH61lFyH2fzrn9au0raOJUISelawsbo87HTHbsW7SeBlhDPvymRpPzoqmL266kP-Udp0fa6jfG8YrrjQuerkb0l1_AwMv0mpDwcvXVP5AToONGGQI69IebiBFiI0JmvbT-DtUlG3G8_3D1CW-WvlXinrkj4bk3LUWCJX0-s1P7whmjlBAHQG2wFceNj2upH_1ILMdIdE4J6DIslySkspQMp6PJr6h1lkAENowVEE6taJP-8csr_hhUSFg9hgTezkugb2ZByJ0uc7X77ImxQnp1JJvXzseJ6UEnQ7NapRFsJEqPaJ_n_nqgiTHsUBmk6iHOKG6V0CZPwKziCYDE6oPwQtyrhFLrkcfmiPe70T9wt6zdTF9ZXqt04mehZNeDGVE7xVihLMVWs52-m31GXqk95MzUzbgcsfD&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2136336543066973&id=262429083791071&__xts__%5B0%5D=68.ARDcffL6q_NihbIe1OYd_Sd9k0im4a13IDa2YU68rMKd072fgnVLIFoWj18LJx8_f4MDsTMDStZmbs8HyDnjqbQCrmw65x_A6S_pRImzWD97U1_ehvC4CMUSjE41ME1QISrP4prxd_BzXbhlbSxpsCUJ9NyRMFPWikchjUAP5BFlgZrC5ghaIjGSE_iw_Q8ftpPLBzEW0QdXsgOYiP00SnKEnnQxFOD1z-bvwDP-8sKB6Afwv6SltOEJsyf3k07ui_4haAkXbSlZpyv6kEMiD8VcGAzItFQ8A44vTehukRsSbab4h7KPwliclwE6O3dxomMpOlsJtvUj10RRpsQteUo--g&__tn__=-R
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Обележавање Светског дана јабуке  

 
Дана 19.10. 2018. године у нашој школи обележен је Светски дан јабука. 

Ученици су јели свеже јабуке и конзумирали производе од јабука. Сазнали су о њеној 

важности за здравље и у исхрани. 

Јабука је представљена као симбол 

физичке, културне и генетске 

разноликости коју је неопходно очувати. 

Ученици су сазнали да јабука спада међу 

најкорисније намирнице за здравље 

организма јер је богата витаминима Ц, А, 

Е, Б1, Б2, Б6, бета каротеном, влакнима, 

калцијумом, фосфором, гвожђем, 

магнезијумом и угљеним хидратима. У 

јабуци има 85 до 90 % воде па успешно 

освежава и гаси жеђ. Јабука јача 

имунолошки систем организма. Врло је 

корисна у борби против вируса и 

бактерија, штити организам од прехладе, 

позитивно утиче и на функционисање бубрега, јетре и жучи, добро утиче на изградњу 

костију и зуба, помаже при спречавању каријеса. Ученици су израдили и паное, 

упознали се са различитим сортама јабука, читали приче, сазнали изреке о јабукама, 

играли игре са јабукама. 

 

 

 Другаци у посети Етно селу Амерић 
Последње недеље октобра месеца, ученици другог разреда су посетили Етно 

село у Америћу. У овиру посете ученици су обишли мини зоо врт, штале са коњима, 

при чему су хранили животиње и 

упознавали различите врсте, онда су 

обишли музеј старих предмета, у 

оквиру који су стара српска кућа, 

магаза, кош, штала, занатлијски 

ковачки део и прикључне машине за 

обраду земље. Онда су имали 

слободно време за игру, а на крају су 

се опробали у посебном спорту, а то 

је стреличарство, при чему су 

вежбали смиреност, стрпљење, 

упорност и концентрацију. У оквиру 

посете ученици су имали и 

палачинку са кремом и плазмом уз 

лимунаду, којој су се посебно 

обрадовали. Ученици су се лепо 

дружили, смејали, забављали и уживали у лепом дану, амбијенту и атмосфери.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2138895639477730&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAyCGyZP_MdMN6lCw9mg7_KUaj_dLoP974S_3U7lLBEwnpZukn86tEfjrPiFRfny5u69jq_btUtiBMv_-icKF1bYNHtmHdCNj4ychiUQAZv4jd_M-lqod1q0lbEJHhz9ympWIJ6xSL8EE8X3GNk0nnLbbqIXErmmZiOW-VPKfBYNEs5YNyuUU6f3qyADDlBs-tryTK3Jhq0ER8irXFMlVpx3nAG-5KG4Z2c9BJW-HYuc1eD3LaEirXy1dLOd46R13NbGH97nXjO51qeCYLTPCQ5bj_gnq_ujHlpC5qWpXMkaIfcQn2wSxFKjoD1G8jEdsQoS1NEmrto9LKBPO0by1T1Ty-CnMFgolR3Mqjn85QHfYCpP32UG3AXTK9TPEiMvL8aFsE0bMRZ9UCW4bBPMmGhVnnryA2X3AA_6DrwloWNf3Oovr44p2sFhNmtt4i3f3avw1B-KB7MJ89ggWsx&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2163138290386798&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAVybgpOKXco3yPRotzD3Bbh0tX9PfSHpK7EUizHI6a0XwVHxURjpLHYdpaYB2A2E9Rx41Ilk_bDBwJa8xvawekrXV223grXawLMlkoyjHSODlLmiJxevRZSN-4NWEpsMaObI-x3nvR9LC8pXAHVgymgo1PJC5Ay_oPlrcpsUn6To-eJqh1TYkMeVTfNNDlXYYkGn6Y2D_SqxWd2O3EMnjTQXX-8A1UvPBoUpQ4gyfGR8eNvjczzFQhWBPoCMJNN9BmDIiH6tD1gaeTxXhKuxwYN0wR5WN6zbHw0jPk-7sLjzNAx7QUUQgu61nEYyxPAg69wN7FS5ieG7yv5b2qqzrI-xLPYBai4zBRhGM8swhhCNjlktNvkSPuqeBTKQ6w9nYHiEMKZWt0mQ1V8GSyooZnrbO76jFSUD5F7umgeOyeTCE7Sjo-40iwtn-JIaBMq8f0xlmLeg0FgeT8dziV&__tn__=-UC-R
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Ученици осмог разреда у посети музеју  

 

 

У среду, 7. новембра, ученици одељења 8/5 

и 8/6 су посетили Музеј Младеновца и изложбу 

"Младеновац памти своје јунаке" чији је аутор 

виши кустос Велибор Катић. Изложба је 

посвећена историји младеновачког краја у 

Великом рату. 
 

 

 

 

Хуманитарна продајна изложба 

 

У уторак, 20. новембра 2018. године, у малој сали наше школе је одржана прва 

овогодишња продајна изложба 

хуманитарног карактера. Ученици су 

правили колаче, палачинке и пите, које су 

продавали по симболичним ценама. Поред 

тога, излагали су и књиге, свеске, оловке, 

јесење аранжмане... 

Хвала свим Момчиловцима који су узели 

учешће у овој манифестацији, као и 

колегама и родитељима који су својим 

присуством помогли да се сакупи што више новца за оне којима је најпотребнији. 

 

 

 

 

 

Чуј ме свете ја сам дете 

Дана 20. новембра 2018. године, 

ученици одељења 2/1, 2/2 и 2/3 су 

одржали приредбу за ученике са 

посебним потребама. Том приликом 

израдили су паное на тему "Чуј ме 

свете, ја сам дете" . Овом приликом је 

обележен Дан детета. 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2185986948101932&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC0L9RkJ-HUXOzyDZ8-Tfhk9PmMEw-7U3qtuJSY3cOob54JfNFNaJwSQ4aSh5U6TZZ9hN8Gd_OP9yqWXe-CzQGuLWZw_2TYSDagj5C7r2qSRPPiutOFmzJ5KSh6m6EeyjvyI5azZhaQ5mdOeVy3X4UErKw-HjhsVoB6MwPB5KciCt5oOi71CgDYQu8QuyFZMTXx1XaChEm25JPd344krIY3UkylgQk8RE7WHS0gddOfvIuB7MxBKBK2qA72NH_pwgWJPtzT_QjvNaUTv_aiHThM1w_7WpcI0zIZoluIjaJKlyH9Hq2kms2NH7G5VkluZZnV4y7IsX2C7VEcnWpFP-w1BGT69-JPJrbri6vCsdchAv4gf8E2r958qKUGvY8ts2zA3fpXZ51gnCpiW7FLnkg1Pb11ZUy6Q8E1kD0NLfwX3sSBa6zWpDy5mr4zy5JKFeJy0EFmEfjaBio_r907&__tn__=-UC-R
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Давид и ја 

У петак, 16. новембра, у малој сали наше школе је одржана 

позоришна представа "Давид и ја" по мотивима дела "Јазавац пред 

судом", Петра Колића у извођењу глумца Луке Пиљагића. Ово је 

био изузетно занимљив и шаљив приказ, који се деци веома допао. 

 

 

Култура и уметност у служби предузетништва" 

Удружење ликовних уметника 

Младеновца је 1.12.2018. у оквиру 

ауторског пројекта "Култура и 

уметност у служби предузетништва" 

(аутори пројекта: Славица Вишњић, 

Мирјана Ратковић и Тања 

Михаиловић) започело реализацију 

истоимених радионица, намењених 

ученицима 5. и 6. разреда ОШ 

"Момчило Живојиновић", који су се 

определили за слободну активност - 

Цртање, сликање и вајање. 

Радионицама је обухваћено око 150 

ученика. Производи настали на овим радионицама биће употрбљени у хуманитарне 

сврхе. 

 

 

 

Спорт за све 

У среду, 5. децембра, у хали Пионир, одржана је 

инклузивна спортска манифестација “ Игре без граница - спорт 

за све”. То је јединствена манифестција за дружење деце са и 

без сметњи у развоју и инвалидитета, која има за циљ да 

подстиче инклузију као битан део система друштвених 

вредности заједно. 

Учествовали су ученици специјалних одељења наше школе и 

ученици четвртог разреда. 

 

 

Од мале лиге до шампиона 

 

Ученици нижих разреда ОШ "Момчило Живојиновић" су 

14.12.2019. године учествовали на турниру "Од мале лиге до 

шампиона" који организује Спортклуб у Београду. Наши ученици 

су освојили четврто место, а ученик Лука Марјановић је добио 

награду као најбољи скакач на турниру. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2220409534659673&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARATmvoAc9TV3eNjn5jzDBvX80Tqu9-9wJbCYfHzfkmht9iH2IElj4mPRBKTZF8JuXQntF7ibT_dBDy7JV5tmBxsxetG6e2M70GpqFf1XZW0GxpjHJKhaA31r-o1TZ6cQuXEWnLGvyqNUfXlFgr704RuWBzUrBLBbSApqatX7Qa-m8RvjCUvCNr9yRE6w2o2AOM_ez0ZWTD4pRtSof3cZ1Hgg8B-kmO_t33ytJkEAsNt0BikhTGpUINt3qyXOD_1nPAk7pVEldLi1ZGGToKjcIIkox5zNvW71ql0PtbwOt_fAjFW_6XNxwr0U1ZkpfFEOqBgplH4aDhzjAgbec0qpu8gTDmUP7r6UrJLE_61tOKPT9AMBgP2zPeTTbl1C6uHMqD4Sc6se-mRF6A1rvCBM2SyyNfyKuA_LddHjOWQC-xd_KWSfkwojDH1RjCYZ-SJAcCtEU2aTC636GAbpMyA&__tn__=-UC-R


29 
 

"Путем маште" 

 

Ученица петог разреда, 

Емилија Трифуновић, добила 

је захвалницу на конкурсу 

"Путем маште" под 

покровитељством РЖД 

Интернешенл. Додела награде 

је била у среду 12. децембра у 

Руском дому.  

 

 

 

Новогодишњи вашар 

Ученици нижих разреда наше школе су 

25.12. и 26.12. организовали традиционалан 

Новогодишњи, продајни вашар. Сав прикупљен 

новац је намењен њиховим болесним другарима и 

ђацима који су слабог материјалног стања. 

Поносни смо на наше ђаке, јер су још једном 

показали да су на правом путу да постану дивни 

људи! 

 

 

 

Изложба ликовних радова 

полазника  “ Центра за смештај и 

дневни боравак деце и омладине 

ометене у развоју” 

Ученици наше школе присуствовали су 

свечаном отварању прве изложбе радова 

полазника “ Центра за смештај и дневни боравак 

деце и омладине ометене у развоју”, која је 

одржана 20.12.2018. године у Центру за културу. 

 

 

 

Између магије и хемије 

У четвртак, 27. децембра 2018. године у малој сали наше школе је другу годину 

за редом организована манифестација "Између магије и хемије" под покровитељством 

наших пријатеља и сарадника - браће Мирчић. 
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Снежне краљице и њихова новогодишња мисија 
Дана 14. јануара ученици старијих 

разреда, обучени у костиме руске Снежне 

краљице (рус.Снегурочка), помоћнице Деда 

Мраза, празничним честиткама и бомбоницама 

наградили су највредније ученике трећег и 

четвртог разреда, честитавши свима Нову 

годину и поделивши празничну радост. Ово је 

већ традиционална активност Актива руског 

језика ОШМЖ, која наше ђаке мотивише како 

да развијају своју креативност, тако и да се 

увек труде да радују једни друге. Уз то, тако се 

на један предиван начин ученици нижих 

разреда упознају са руским језиком, који почињу да уче тек од 5. разреда. 

 

 

 

Општинско такмичење у одбојци 

Ученици петог и шестог разреда наше школе су 22. јануара остварили сјајан 

успех на Општинском такмичењу у одбојци! И женска и мушка екипа су освојиле прво 

место. 

 

       

 

 

Светосавска академија 

У петак, 25. јануара у сали Центра за културу је одржана свечана Академија 

поводом школске славе Светог Саве. Ове године је наша школа била домаћин 

централне прославе на територији опстине Младеновац.  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2267580859942540&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBrfW9xVbffFNd2rcT1eib3DUSJ3KAqc69vDsf5j46aHnyW3swtOn-NETo6wzrH8zZCihtHGvanTCRxk4pVM_S1C1tHTGsqM-MBhmx6rppKKmWi10aM_okU8V8IXz6p_H9G9iXH7EPjsHsffFk4r-wvNrIl1mXBMA9sKmCw0uwbk4iNzMP3x8oOTE6te3VmkGMjGYZgFRFZq4MbBudq54CPuGzwDYN3FyVuttMB7iul0r77r-G2-_AjtIvRuQvobenU3-leUEMv-lHK304Mrg26yCSowQ44N5jTR34BhlCliUCgpNiljOP_zINA2HHEVCCintE0Yx2XSrD6q22QI_fgBVSgEpZfIwCRY3jNVwTQlqCZ_0D2Ji-Fdy8azzLmAY4xPkzmYe7YPkoI0U9Icv49oFopy87vLmf0wkeNVxCyCLjsxdaS29XMFG4h-8H6dW-klJJJGH0ZVVfQ9PWc&__tn__=-UC-R
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Радионица "исто место- друго време" 

 

Поводом Међународног дана 

сећања на жртве Холокауста (27. 

јануар) у нашој школи реализована је 

едукативна радионица „Исто место – 

друго време". Радионицу је 

реализовала наставница историје 

Наташа Костић са ученицима 

одељења 8/5,8/6 и 8/7. 

Радионица је осмишљена у оквиру 

пројекта Естер и део је Наставног 

материјала историјске графичке новеле „Породична фотографија” која је базирана на 

стварним историјским догађајима и личностима. 

            Естер је едукативни концепт и додатни наставни материјал чији је најважнији 

део колекција илустрованих новела о животима и страдању наших суграђана који су 

почетком 1942. године убијени у Јеврејском логору Земун (Јуденлагер Семлин) на 

Старом београдском сајмишту. Концепт је развила мрежа Тераформинг у сарадњи са 

тимом стручњака. 
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           „Ко Дню А.С. Пушкина“ 

Дана 8.2.2019. ученице наше школе: Невена Недељковић, Сара Лучић, Дуња 

Крсмановић, Невена Мијаиловић, Софија Ивановић, Дуња Танасијевић, Милица 

Радовановић и Милица Јекић, предвођене наставницом руског језика Наташом Јефтић, 

узеле су учешће у поетској вечери „Ко Дню А.С. Пушкина“, посвећеној највећем 

руском песнику Александру Сергејевичу Пушкину. Ова манифстација је одржана у 

руском центру „Русский мир“ на Филолошком факултету Универзитета у Београду. 

Ученице су извеле најпознатије 

песме поменутог песника и 

награђене су захваницама и 

пригодним поклонима. Након 

официјелног дела програма деца 

су се дружила са ученицима из 

других београдских школа и 

упознала се са креативним и 

едукативним радом овог Центра. 

Вече је употпуњено квизом знања 

и гледањем анимираног филма, 

рађеног према знаменитој бајци 

А.С. Пушкина „О рибару и 

рибици“. Ова посета је 

вишеструко значајна за наше ученике, не само зато што су имали прилику да говоре на 

руском језику, већ и зато што су разменили знања и искуства са својим вршњацима и 

упознали се са Филолошким факултетом.  

 

 

„Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко 

средство у курикулуму“ 

16. и 17. фебруара 2019. године у нашој школи одржан је семинар „Филм и 

филмска анимација као иновативно дидактичко средство у курикулуму“. Семинар је 

похађало 30 учитеља и наставника наше школе. За ова два дана схватили смо да лако 

можемо осмислити и филм и анимирани филм. Направили смо мала уметничка дела, 

која се тичу наставе: врсте саобраћаја,  

годишња доба на српском, енглеском и 

руском језику, очување животне средине, 

развој биљке, зупчаници... Снимили смо 

и први заједнички филм, у ком смо били 

и глумци, режисери, камермани, мајстори 

тона и светла, статисти. 

          У време дигитализације и све 

интензивније употребе савремених 

средстава у свакодневном животу, знања 

стечена на овом семинару биће од велике 

користи, како наставницима, тако и ученицима. Бројне ваннаставне активности ће бити 

сачуване и из једног новог угла – из угла ученика, као активног посматрача и трагача за 

документарним садржајима. 
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„Жива класика 2019.“ 

У Руском дому у Београду је 1.3.2019. године одржано међународно такмичење 

младих декламатора прозе на руском језику „Живая классика 2019”. Ове године су 

нашу школу, која је опет имала највише учесника, представили следећи ученици: 

Алекса Жујовић, Петар Ивановић, 

Никола Гашевић, Лука Вујић и 

Лазар Прокић. 

Сви наступи су били на изузетно 

високом нивоу, а након програма 

су ученицима уручене дипломе. 

           „Жива класика“ је један од 

најзначајнијих културних 

пројеката како за руску тако и за 

децу из целог света, који им пружа 

могућност да се упознају са 

руском књижевношћу и културом, 

али и да усаврше руски језик кроз 

развијање техника и вештина 

јавног наступа. 

 

 

Масленице 

У суботу, 9.3.2019. године, у ОШ „Момчило Живојиновић“ традиционално је 

обележен велики руски празник – Масленица (срп. Бела недеља). Главни симбол 

Масленице су палачинке, које се пеку 

сваки дан током трајања празника и 

симболизују сунце, тј. долазак 

пролећа. И овогодишњу „Масленицу“ 

наша школа је прославила низом 

активности културног, забавног и 

образовног карактера. Празник је 

свечано отворен 8. марта наградним 

ликовним конкурсом, који је улепшао 

овогодишње дружење и сликовито 

дочарао све обичаје везане за 

прослављање Беле недеље у Русији. 

Награђени су следећи ученици: 

1. место – Невена Недељковић 5/4 и Филип Петровић 5/7, 

2. место – Мина Виторовић 7/6, Марија Стојковић 7/5 и Снежана Вуковић 5/7 

Поред поменутог такмичења деца су узела учешћа и у изузетно занимљивој радионици 

руских друштвених игара под називом "Широкая Масленица 2019", коју су специјално 

за Момчиловце осмислили и извели наши гости из Москве. Радионици је 

присуствовало више од 50-оро ученика, узраста од 5-8. разреда. Деца су активно 

учествовала у свим играма, а највише симпатије у њима је пробудила игра "Поточић", 

коју су уважени гости на њихову иницијативу понављали још много пута до краја 
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радионице. 

И ове године смо уживали у укусним палачинкама наших вредних ученика и 

наставника, а дружење је завршено свечаном поделом руских чоколада и сувенира 

сваком учеснику. 

 

Spelling bee/ english quiz. 
14. марта је одржано друго по реду окупање ученика и наставника енглеског 

језика са територије ГО Младеновац. Учествовале су следеће основне школе: "Коста 

Ђукић", "Милица Милошевишћ"- 

Јагњило, "Бора Лазић"- Влашка, "Биса 

Симић"- Велика Крсна и "Момчило 

Живојиновић", као домаћин сусрета. 

Победници овогодишњег Spelling bee 

такмичења су четвртаци ОШ "Момчило 

Живојиновић. Победници English quiz-a 

за осмаке су другари из ОШ "Коста 

Ђукић", а у стопу су их пратили другари 

из ОШ "Милица Милошевић" и ОШ 

"Момчило Живојиновић". 

Наши драги пријатељи "Браћа Мирчић" 

оптика и сатови, и књижара Макс, English 

book, штампарија Панорама су својом подршком и несебичним залагањем потврдили 

образовну оријентацију својих друштвено одговорних компанија. 

 

 

Сајам образовања  
 

22. марта 2019. године од 10:00 до 14:00 часова,  у просторијама Спортског 

центра Младеновац, одржан је осми по реду Сајам образовања за ученике осмог 

разреда и њихове родитеље, са територије општина Младеновац и Сопот.Сајам је 

најављен и пропраћен на  интернет порталу Младеновац инфо, званичном сајту 

Општине Младеновац, путем плаката истакнутих у основним школама и на више 

видљивих места у граду. 

На Сајму су се представиле: Гимназија Младеновац, Техничка школа 

Младеновац, Економско-трговинска школа Сопот, Машинска школа Сопот, 

Економско-угоститељска школа Аранђеловац, Техничка школа ГСП са Врачара, Прва 

приватна угоститељско-трговинска школа Београд, Приватна школа „Исидора“ и 

Приватна медицинска школа „Милутин Миланковић“ Београд. 

Сајам је  иницирала, организовала и реализовала менторска основна школа 

„Момчило Живојиновић“ Младеновац (партнерска услуга основним школама на локалу 

и основним школама са територије Општине Сопот), представницима локалне 

самоуправе и Спортским центром Младеновац који је уступио простор. Сајам је 

посетило око 500 ученика основних школа са територија општина Младеновац и 

Сопот.Сајам је ученицима пружио могућност да у контакту са представницима школа 

добију информације од значаја за избор исте. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2353751167992175&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARB1yluQrg-QompX4tQcob09t1xbqZ_32j2-RPU0U5VeM-ZKE7pFwQH_NyQSspUeG7F7Nay_Lcrx-Cr_HGhpqJxZoD11PXdFSPo7BtJpIC2e57sFdPzgP4dY554tWJHwW9vZDKXTdHyPWVdQz-wR2VJMKJd70r9HjVh1ziSZoQMYO3w7JCoYpN2PcHf1QyllsqscFrSZeejEXhtHmM3GnfgFYRtpVir5NunT1Hh1-7_HkOzmdQNLB8GUKwAsyNyoKsPSNZAFs4lX3tsKdktOj8ErDC9yE_x8cV_ACDmfmAa6PoGFLZFOUd8BVQBsMMwhQW6Jz5bAShKNLOq7q0021hA-_DvOHXclxgu3gy1laVodgB3wrVO8KI29S92HqbXapuEQb7Todnu_Qr0ODZmj1kjsl1UxWNAowJZxhed9Jw654oUbtJ9T7WokSB_-YP8R0AaMblv0qQj3WZXDtWgt&__tn__=-UC-R
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Такмичење из руског језика 

 

Наша ученица Даница Вујић 8/3 се пласирала на Републичко такмичење из 

руског језика, освојивши друго место на Окружном такмичењу које је одржано 24. 

марта.  

 

 

 

"Руска песма" 

 
Фестивал хорова и вокалних солиста "Руска 

песма" је одржан 26. марта. Момчиловци су били на 

висини задатка. Наставнице музичке културе 

Љиљана Миловић и Тијана Волф нас светски 

представљају на оваквим и сличним 

манифестацијама.  

 

 

 

 

 

 

Литерарни конкурс "Россия" 

 
27. марта су наши ученици учествовали на Литерарном конкурсу Руског центра 

на Филолошком факултету "Россия". Освојили су лепе награде. Њихови радови 

изложени су у Руском центру. Добитници награда су:  

1. Михаило Дабетић 6/7 

2. Јулија Тодоровић 6/7 

3. Анастасија Милосављевић 5/6 

4. Јелица Јовановић 6/7 

5. Милана Јекић 6/7 

6. Јана Никодијевић 5/6 

Поносни смо на нашу вредну и успешну децу. 
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Добродошли, будући прваци 
 

30. марта храм знања, спорта, уметности и културе, са традиционално најбољим 

резултатима у знању и вештинама, ОШ Момчило Живојиновић, приредила је и овај пут 

спектакл за будуће прваке. Сала биоскопа је опет била мала, да прими све посетиоце. 

 

 

Општинска смотра рецитатора 

У четвртак, 28. марта 2019. године, одржана је 

Општинска смотра рецитатора. 

Ученица 2/2 одељења, учитељице Наташе Јевтић, Ема Шево 

се пласирала на Градско такмичење. Рецитовала је песму 

Драгана Лаковића "Шта је 

отац". 

Ученица 1/2 одељења, 

учитељице Гордане 

Глишић, Аника Лола 

Благојевић је овом 

приликом похваљена. 

Рецитовала је песму Пеђе 

Трајковића "Упомоћ, неко ми је украо". 

      

 

 

Градско такмичење из хемије 

 

Сјајан успех наших ученика на Градском такмичењу из хемије киоје је одржано 1. 

априла! 

1. Никола Гашевић, 7/3- ДРУГО МЕСТО 

2. Михаило Жујевић, 7/6- ДРУГО МЕСТО 

3. Алекса Жујовић, 7/2- ДРУГО МЕСТО 

4. Јана Каралеић, 7/5- ТРЕЋЕ МЕСТО 

5. Никола Шуша, 7/1- ТРЕЋЕ МЕСТО 

6. Мања Стојановић, 7/1- ТРЕЋЕ МЕСТО 

7. Сара Обрадовић, 8/7- ПОХВАЛА 

 

Градско такмичење у шаху 
 

На Градском такмичењу у шаху које је одржани 1. 

априла наша ученица 6/5 одељења, Наташа Живановић, 

пласирала се на Републичко такмичење у шаху! 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2375970359103589&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBBFue2e9rCNhKJqyws1FGZ4QRLLN7uuX6u5ftL67gqurvgPUY5zw5CR9w0qU7Nnm_RLtDGlJXdJepeatYrCRJoZVxdLSio-DAx6ZLIfxweatI1hpjOIxd6_ri6XSdyaA92OQuLkH7Gpvt9jEqxu14iGJrzyXK46ln_9WfQY5b2otJOn4zeRTuetaDUQ1HPz9kJ0m2TRsK-zR3a6x4Z85wEHc3JIn0_dN9a0tB_IWxzxJ9Xzv3QBHrKsP-QciVniBIVqu7Ap8LtVvqMjkaRfAVUkRJECOfsvw9iPBwMrvJuHhIJZe_lmsky0LTbEBHhysEPo5jV3YzBr_zz7YXgS_KdKdNmN5rcHwZ8y5lceVvA5S828H1kb8IDD8Y8adOFIWn3bIWjIEeKqUsGONj7mVYT73Dmu9d8YZhwH7W9ktxktXW7gCnb9MW8oU3_NycAB1f4C0nD-7td5q6dO1pu&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2375970465770245&id=262429083791071&__xts__%5B0%5D=68.ARBBFue2e9rCNhKJqyws1FGZ4QRLLN7uuX6u5ftL67gqurvgPUY5zw5CR9w0qU7Nnm_RLtDGlJXdJepeatYrCRJoZVxdLSio-DAx6ZLIfxweatI1hpjOIxd6_ri6XSdyaA92OQuLkH7Gpvt9jEqxu14iGJrzyXK46ln_9WfQY5b2otJOn4zeRTuetaDUQ1HPz9kJ0m2TRsK-zR3a6x4Z85wEHc3JIn0_dN9a0tB_IWxzxJ9Xzv3QBHrKsP-QciVniBIVqu7Ap8LtVvqMjkaRfAVUkRJECOfsvw9iPBwMrvJuHhIJZe_lmsky0LTbEBHhysEPo5jV3YzBr_zz7YXgS_KdKdNmN5rcHwZ8y5lceVvA5S828H1kb8IDD8Y8adOFIWn3bIWjIEeKqUsGONj7mVYT73Dmu9d8YZhwH7W9ktxktXW7gCnb9MW8oU3_NycAB1f4C0nD-7td5q6dO1pu&__tn__=-R
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Фестивал науке  

 

У понедељак. 1. априла у нашој школи је одржан Фестивал науке. Ученици су се 

сјајно забавили, а уз то и много корисног научили. 

 

 

 

Момчиловци певају хитове 
 

У уторак, 2. априла у сали биоскопа Центра 

за културу је одржана традиционална манифестација 

"Момчиловци певају хитове". Наша распевана и 

талентована дечица су дала све од себе и показала 

све што знају. Жири је био у следећем саставу: 

Весна Радуловић- професорка 

солфеђа, Олга Свешко- 

професор музичке културе, 

Саша Блажић- музичар и професор хемије, Вања Јевтић- музичар и 

професор разредне наставе и Дијана Кењић, професор енглеског 

језика. По одлуци жирија, најбољи за ову школску годину су:  

ТРЕЋЕ МЕСТО- Дамјана Стојановић, 6/5 

ДРУГО МЕСТО- Јелица Јовановић, 6/7 

ПРВО МЕСТО- Димитрије Миленковић, 6/1 

СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА (апсолутни победник)- Марко 

Иванчевић, 6/5. 

 

https://www.facebook.com/262429083791071/photos/ms.c.eJxNVEmyJUEIulGH83D~;i3WkPqm~;JQARK0u0QtLMLbXL4p8s4FSUymkHtD5Gdh1QzUZh0T~;AxQbQk1SPqfaZZtdjcNAxtItSsvyAqgH0JCU~_ElUA~;Ewt4ZE8EgeDciTON7ZG4kzIoU9SeoyKSWqCsRljaoVdNhgYzTnLoaBmG8Y3JQcoR9JlFBixU~;qb4hMsE8F8g~;3pY3Og02LZPhqd5naal4OndTEEs5g~_DK3blsyo0Oe21I0Kexs7SW4wR7A0nimMsdLDCDlA51DVCo9ajwNCJ6kKCnJ6jDCckm0keVNCaCRakMz6Hd~;6uutf9IipsD3gkevByLEeqDBMFwCjt8KGacqaCkxtTe~;7SFoPgUdtY98u~_8QcTyxqc~_iPUWzCRl4cAHIBPiCnIGZIZErm0AN0PQQePnex~;Bjr4fDIl9TxSZXISugkUhOd6Be9tIchd9syfxOqtA9474Hcig6weR78AUUjwXJmI8FDLvd3hsr7LMu1x5QbjPcfE0r7D699AKs~-.bps.a.2386274358073189/2386274454739846/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBT3jMs9fML41ZeI35vh1KIwC3fUnWV-gOe4iNoPQRVFBEPzUTW3jbl9CrXzfWn6_j2AixBd8Q4eV3-&__xts__%5B0%5D=68.ARD_P-Exvw_IoENXh4WbWcS4R9CgL-znTUqYv5lHjbB30YTucHLU_kAUa0iBt7wte-HAt8Ru0S6UyDlww-zjW2Ux6EgKTaOjqzYp5sBFKCDJtiLx52INu2bsGbpZHCTh92ZiHXaD-WF7FHbc5zCyO1dqgZCC6Xg_FiMpbJhu0xl3tApOye9flhLfby5A98qwn574BjtGlcFd1G44xKb_SDEuj6cXt8d4U13PET1X929c8Obo03AFp877lY2mpkyVaRJczxtTF5JF2vCJSm-7LILj5DoRLQ5Ge_9bk00BW__MkJJJ3b9w84F5dWTxYn9AFOlxVe5fHrFA5prcms7Z4NBV838l6n_SKDDD8FbebyH2q5ETcbNjFxxuJTeAIGG-Ybz9gdq2r_6kcQUj3lpjntdrDBCVEJgJlKkCutp-dPzlSFZ9E4AyeubD_JIXAXI1Q-oprQKQBa0DzZ7lGFAA
https://www.facebook.com/262429083791071/photos/ms.c.eJxNVEmyJUEIulGH83D~;i3WkPqm~;JQARK0u0QtLMLbXL4p8s4FSUymkHtD5Gdh1QzUZh0T~;AxQbQk1SPqfaZZtdjcNAxtItSsvyAqgH0JCU~_ElUA~;Ewt4ZE8EgeDciTON7ZG4kzIoU9SeoyKSWqCsRljaoVdNhgYzTnLoaBmG8Y3JQcoR9JlFBixU~;qb4hMsE8F8g~;3pY3Og02LZPhqd5naal4OndTEEs5g~_DK3blsyo0Oe21I0Kexs7SW4wR7A0nimMsdLDCDlA51DVCo9ajwNCJ6kKCnJ6jDCckm0keVNCaCRakMz6Hd~;6uutf9IipsD3gkevByLEeqDBMFwCjt8KGacqaCkxtTe~;7SFoPgUdtY98u~_8QcTyxqc~_iPUWzCRl4cAHIBPiCnIGZIZErm0AN0PQQePnex~;Bjr4fDIl9TxSZXISugkUhOd6Be9tIchd9syfxOqtA9474Hcig6weR78AUUjwXJmI8FDLvd3hsr7LMu1x5QbjPcfE0r7D699AKs~-.bps.a.2386274358073189/2386274454739846/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBT3jMs9fML41ZeI35vh1KIwC3fUnWV-gOe4iNoPQRVFBEPzUTW3jbl9CrXzfWn6_j2AixBd8Q4eV3-&__xts__%5B0%5D=68.ARD_P-Exvw_IoENXh4WbWcS4R9CgL-znTUqYv5lHjbB30YTucHLU_kAUa0iBt7wte-HAt8Ru0S6UyDlww-zjW2Ux6EgKTaOjqzYp5sBFKCDJtiLx52INu2bsGbpZHCTh92ZiHXaD-WF7FHbc5zCyO1dqgZCC6Xg_FiMpbJhu0xl3tApOye9flhLfby5A98qwn574BjtGlcFd1G44xKb_SDEuj6cXt8d4U13PET1X929c8Obo03AFp877lY2mpkyVaRJczxtTF5JF2vCJSm-7LILj5DoRLQ5Ge_9bk00BW__MkJJJ3b9w84F5dWTxYn9AFOlxVe5fHrFA5prcms7Z4NBV838l6n_SKDDD8FbebyH2q5ETcbNjFxxuJTeAIGG-Ybz9gdq2r_6kcQUj3lpjntdrDBCVEJgJlKkCutp-dPzlSFZ9E4AyeubD_JIXAXI1Q-oprQKQBa0DzZ7lGFAA
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Академија поводом 63. рођендана наше школе 

 

 

У среду, 3. априла је одржана Академија поводом 

63. рођендана наше школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Посета будућих првака 

5. априла 2019. године предшколци из 

вртића "Ђурђевак" били су у посети нашим 

ђацима првацима из одељења 1/4, учитељице 

Иване Стојковић. Предшколци су поклонили 

првацима лепо исликан пано за успомену на 

данашњу посету и изрецитовали неколико 

песмица, а њихови другари из првог разреда 

су са њима на часу ликовног цртали ускршња 

јаја за предстојећи празник. Верујемо да су се 

лепо провели у нашој школи. 

 

 

 

 

Окружно такмичење из техничког образовања 

На Окружном такмичењу из Технике и технологије, које је одржано 6. априла, 

Алекса Кулић (6/4) је освојио треће место и пласман на Републичко такмичење. Виктор 

Каровић (7/7) је из предмета Техничко и информатичко образовање освојио друго 

место и пласман на Републичко такмичење. 
 

 

Окружно такмичење из српског језика 

 

Наши Србисти су поново заблистали на Градском такмичењу, које је одржано 6. 

априла. 

ПЕТИ РАЗРЕД: треће место 

1. Огњен Трајковић 5/6, треће место 

ШЕСТИ РАЗРЕД: 

1. Лана Матић, друго место 
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2. Лола Обрадовић, треће место 

3. Ленка Јовичић, треће место 

4. Тамара Ћирић, треће место 

СЕДМИ РАЗРЕД: 

1. Никола Гашевић, прво место 

2. Алекса Зујевић, друго место 

3. Софија Лукић, треће место 

ОСМИ РАЗРЕД: 

1. Марија Танацковић, друго место 

Марија Танацковић, Никола Гашевић и Алекса Жујовић су остварили пласман 

на Републичко такмичење. 

 

 

"Шта знаш о саобраћају" 

У недељу, 7. априла одржано је Општинско 

такмичење "Шта знаш о саобраћају". На Окружно 

такмичење су се пласирали: Уна Ђорђевић 5/2, Немања 

Митровић 5/1 и Анђелина Андрејић 8/1. 

 

 

Градско такмичење из кошарке 

 

 

Ученице 5. и 6. разреда су17. априла 

освојиле сребрну медаљу на Градском такмичењу 

из кошарке. Боље од нашших девојака су биле 

ученице са Звездаре. 

 

 

 

 

 

Републичко такмичење из атлетике  
 

У Сремској Митровици је 18. априла одржано 

Републичко такмичење из атлетике. Наша школа је имала 

представника у дисциплини бацање кугле. Михаило Павковић, 

ученик одељења 6/3, је освојио сребрну медаљу. 

 

 

 

https://www.facebook.com/262429083791071/photos/pcb.2402094596491165/2402091943158097/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD7Egh4LAgo4jK8huWtr-ozjY5-cWyOhk-Z4z13fJR5Mdk-cO-67_5oOhPKt-3iFyJ--ywZ4RmjjLGa&__xts__%5B0%5D=68.ARABsu2USUrxCcz_OVABWmk0j41cdhK_eKDBXSGIpLS3aiNOkAjrtMp7G2drR2lxi9UlmSuYyPLQw6_kc7BiRCM1d4U4f74K-ZNseIQf1DnNde4KtYzSXoZuaWDqKciPXh9n7h70ySjPSjDr-j0PisCYcOvXblWQIrRoj-J_CX9CHFrTMjeImm5VzKFFzbrxOCKbNqJCcIms9v8h3JbCKiO89E1XkauuXStkc4FMh6pTSTc7s5w0c0eFn_-TIjbuySP77DFesNZvkDiDc1HJzF4A_1eDq9exgFwpIxmawln1iBiifJe-AZulN3bmTjyUytWW884xxFWytOyKi9MyUJtJQg
https://www.facebook.com/262429083791071/photos/pcb.2402094596491165/2402091943158097/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD7Egh4LAgo4jK8huWtr-ozjY5-cWyOhk-Z4z13fJR5Mdk-cO-67_5oOhPKt-3iFyJ--ywZ4RmjjLGa&__xts__%5B0%5D=68.ARABsu2USUrxCcz_OVABWmk0j41cdhK_eKDBXSGIpLS3aiNOkAjrtMp7G2drR2lxi9UlmSuYyPLQw6_kc7BiRCM1d4U4f74K-ZNseIQf1DnNde4KtYzSXoZuaWDqKciPXh9n7h70ySjPSjDr-j0PisCYcOvXblWQIrRoj-J_CX9CHFrTMjeImm5VzKFFzbrxOCKbNqJCcIms9v8h3JbCKiO89E1XkauuXStkc4FMh6pTSTc7s5w0c0eFn_-TIjbuySP77DFesNZvkDiDc1HJzF4A_1eDq9exgFwpIxmawln1iBiifJe-AZulN3bmTjyUytWW884xxFWytOyKi9MyUJtJQg
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Градско такмичење из биологије 

 

 

Катарина Ђорђевић, ученица одељења 8/3, 22. априла,  

остварила је пласман на Републичко такмичење из биологије!  

 

 

 

 

Стари занати и народна радиност 
 

 

 

У суботу, 20 .4. 2019. године, ученици 2/2 

одељења учествовали су у хотелу Селтерс са 

плесном тачком на манифестацији "стари занати и 

народна радиност". Манифестација је организована 

од стране техничке школе било је сјајно, весело и 

успешно. 

 

 

Васкршњи базар 

23.04. и 24.04. у фискултурној сали наше 

школе одржан је традиционални Васкршњи, 

хуманитарни, продајни вашар. Учествовали су 

ученици нижих разреда и ђаци ученичког парламента. 

Новац који је том приликом прикупљен биће 

искоришћен за уплату екскурзија и уџбеника 

сиромашним ученицима. 

 

 

 

 

Финале НИС- ове олимпијаде 
 

 

Наши Момчиловци, у пратњи својих наставница 

Жане Семиз, Александре Ђилас и Наташе Јефтић, 

поносно су 24. маја представљали своју школу у 

финалу 7. Међународне НИС олимпијаде из руског 

језика. 
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7. јун - Очаравајући стихови поезије 

 

 

Наш ученик Виктор Каровић, добитник је I награде на Очаравајућим стиховима 

поезије (а то је путовање у дечији камп "Артек" на Криму), на Дан руског језика, у 

Руском дому примио је своје велико 

признање. 

Овај седак разреда, је на 

недавно одржаном конкурсу Руског 

дома, освојио специјалну награду "за 

уметничко рецитовање".  Победник се 

знањем руског језика и мајсторским 

умећем изборио за наградно путовање 

у Међународни дечји камп "Артек" 

(Крим-Русија), где ће квалитетно 

провести три недеље летњег распуста. 

На поменутом конкурсу учествовало је 

преко 116 ученика из различитих основних школа, међу којима је наша школа била 

најбројнија, са чак 40 својих фантастичних рецитатора. 

 

 

Природно је лепо 

Дана 30.05.2019. oдржана је хуманитарна продајна 

изложба "Природно је лепо", у организацији ученика 

наше школе и Тима за предузетништво. Продавани су 

сапуни са логом наше школе, које су ученици сами 

правили са природним базама, мирисом лимуна, 

поморанџе, менте и лаванде. Циљ пројекта је да се 

ученици упознају са здравим и природним производима 

за хигијену. 

 

Радионица „У вагону воза 1/2: Путовање Трансибирском 

железницом кроз прошлост и садашњост“ 

У четвртак, 13. јуна 2019. године, у нашој школи је реализован Угледни 

час/радионица: „У вагону воза 1/2: Путовање 

Трансибирском железницом кроз прошлост и 

садашњост“. Циљ часа је био да повезујући 

два наставна предмета, историју и руски језик, 

ученици науче на примеру Трансибирске 

железнице како су нове технологије Друге 

индустријске револуције створиле низ 

националних и континенталних саобраћајних 

комуникација и на тај начин допринеле 

друштвено-економском развоју. Час су реализовале наставница историје Наташа 

Костић и наставница руског језика Наташа Јефтић са ученицима одељења 7/7. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2487457031288254&id=262429083791071&__xts__%5B0%5D=68.ARA06LKUYgKszN6Eqp3tD-2LN116Qq_UmJDh08QjlhrfzUB_ut1hJUomwvZr8PnKq2C7aiq6HlWI3Jvh4Np5UayMcUmoxZqpM8W1lyi5cLuxHWWkZeUxJxuxGTTCkSTdVIEPEga8Kl3W9s_mTWrsroE7QuKF8rnuKeHCpcINZcn52B0uPQpbGwy71a312emq-gl_ULeckqL44nwgZX7ilxH-baay6QnXrvJ1e0DnjX1W6J8CRY_oWJ75sZq2ZZ5vUqT98x-Qf8by3tNZmmBhRX1lVbnWNydW36Rt6Grr39a-BMJT_n6jcH_lMEzZ88fh5RiYs8mN_xGqEmXGsj7q7sILUQ&__tn__=-R
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Заштита животне средине 

 

У склопу пројекта о заштити животне средине из 

биологије, 21. јуна ученици одељења 5/ 1, 2, 3, 4 и 5 су 

правили кућице за птице од разних материјала. Изложба 

је била организована на трибинама, у дворишту школе, 

последњег дана школске године. 

 

 

 

 

Момчиловци у посети вртићу "Сунце" 

У петак,  21.6.2019. ученици наше школе били 

су гости вртића "Сунце" у Драпшину. Момчиловци су 

том приликом представили своју школу и упознали 

децу са руским језиком кроз омиљене цртане јунаке 

Машу и медведа. 

 

 

Новинарска  секција 

 

Новинарска секција се организује у 

нашој школи за ученике од 5. до 8. разреда. 

И ученици млађих разреда се мотивишу да 

учествују у њеном раду, као и наставници 

предметне наставе.  

У школској 2018-2019. години 

изашла су два броја „Наших видика“, 

крајем јануара и почетком априла. На тај 

начин новинарска секција је учествовала 

у обележавању прославе Савиндана и 

Дана шкколе. Чланови новинарске 

секције били су следећи ученици: Растко 

Бурдељ 5-2, Лена Гојковић 5-2, Милица 

Анђелковић 5-2, Огњен Кнежевић 5-2, 

Ленка Јовичић 6-2, Лана Матић 6-2, 

Алекса Кулић 6-4. Секцију су водиле 

наставнице српског језика Марија 

Зековић и Снежана Сотировски.  
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У осмишљавању школског часописа наведени ученици су активно учествовали у 

животу и раду школе. Неке од најчитанијих рубрика су оне у којима су дати ученички 

интервјуи с поводом (са ђаком генерације, новим наставницима), литерарни радови, 

репортаже са излета, резултати са такмичења, новости из света музике, занимљивости... 

Испољили су своју креативност, самосталност и оригиналност, овладали основним 

врстама новинарског изражавања, развијали стваралачке активности и критичко 

мишљење, а тимски рад чинио их је задовољнијим и успешнијим.  
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