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1. ХИМНА ШКОЛЕ 
 

 
Хоћу нешто да вам кажем, 
реците ми да ли лажем, 
постоји једно чудно место 
у њему сам стварно често. 

 
Некад ме боли глава, 
некад ми се само спава, 

и ако се буним, 
на крају се збуним, 

 
јер школа је једна велика представа, 

у њој се увек нешто дешава. 
 

- Где се даје представа? 
- У нашем граду најбољем! 

- Који је то град? 
- Чик погоди сад... 

 
Обреновац – не! 
Лазаревац – не! 

Младеновац – ДА, ДА, ДА! 
 

Шта то има Младеновац? 
Шта то има Младеновац? 
Како шта? Па, нашу школу! 

 
Сабери, одузми, обрни, окрени, 
истина је ово није лако мени, 
петицу волим, јединца боли, 

ипак после свега ЛЕПО ЈЕ У ШКОЛИ! 
 

Бројке, слова, песме, боје, 
симпатије, твоје, моје, 

узлетиш високо, а био си птић, 
школа ,,Момчило Живојиновић''! 

 
 
 
 
Сандра Живков, професор музичке културе 
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2. 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 1515 ученика. 

У селу Дубона, недалеко од Младеновца, смештена је школа која функционише 
као издвојено одељење матичне школе „Момчило Живојиновић“. Према неким 
изворима, Дубона није имала школу све до 1870. године и те године је уписан 21 ученик 
у први разред. Стара школа у Дубони, која је спадала у лепше зграде подунавског среза, 
радила је до 1954. године, када је замењена новом модерном школом која и данас ради. 
Некада је школа била самостална и носила име „Страхиња Новаковић Бане“, по јунаку 
који је страдао у Другом светском рату. Седамдесетих година школа је припојена ОШ 
„Момчило Живојиновић“ и радила је као четворогодишња, да би 1996/97 прерасла у 
осмогодишња школу. Реновирана је 2004. године и данас је то модерна зграда, потпуно 
опремљена и снабдевана свим неопходним средствима за рад. Школа поседује 
информатички кабинет, простране спортске терене, фискултурну салу, а 
реконструисано је и уређено дечје игралиште. У Дубони сада има два 
комбинованаодељења од првог до четвртог разреда са 38 ученика и по једно одељење 
од петог до осмог разреда са 27 ученика. Иако је број ученика релативно мали, бројне су 
награде и признања које ученици постижу на разним школским, окружним и 
републичким такмичењима, где квалитет њиховог знања посебно долази до изражаја. 
Ученици ове школе се, поред обавезних, радо одазивају слободнимактивностима и 
учествују у раду секција. На нивоу школе постоје драмска, рецитаторска, ликовна 
секција, као и хор виших разреда. Ученици својим умењем, знањем и креативношћу 
узимају активно учешће у обележавању значајних датума из живота школе, локалне 
заједнице, као и важних датума из наше прошлости. 
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             Школа у Рајковцу             Школа у Дубони                             Школа у Шепшину 

 
 На почетку школске 2017./2018. године наставу је похађало укупно 1515                                  

ученика у матичној школи и издвојеним одељењима. У матичној школи похађао је 
наставу 1399 ученика (распоређени  у 53 одељења) и 16 ученика распоређених у 4 
специјална одељења.  У издвојеним одељењима наставу је похађало 100 ученика (2 
комбинована одељења у Рајковцу, 2 комбинована одељења у Шепшину и 8 чистих 
одељења у Дубони). Наставу је реализовао 109 наставника у непосредном раду са 
ученицима и 7 стручних сарадника (пет у педагошко-психолошкој служби и два 
библиотекара).  

 
Редни 
број 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

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 српски језик 
9.  Благојевић Кристина српски језик 
10.  Мишић Марина енглески језик 
11.  Лукичић Ивана енглески језик 
12.  Кењић Дијана енглески језик 
13.  Ћосић Ива енглески језик
14.  Ковачевић Александра енглески језик 
15.  Раонић Дајана енглески језик 
16.  Перић Милица енглески језик 
17.  Бошковић Ивана енглески језик 
18.  Ђилас Александра руски језик 
19.  Семиз Жана руски језик 
20.  Трајковић Аријана руски језик 
21.  Јефтић Наташа математика 
22.  Милојевић Јасмина математика 
23.  Стојановић Ђурђица математика 
24.  Јовановић Драгана математика 
25.  Ђурђевић Славица математика 
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26.  Шпрајц Ива математика 
27.  Пантић Гордана математика 
28.  Савић Бранко физика 
29.  Цесарац Станојевић Биљана физика 
30.  Варга Марија физика 
31.  Петровић Марија хемија 
32.  Ескић Мирослава хемија 
33.  Блажић Александар хемија 
34.  Томовић Лариса биологија 
35.  Секулић Марија биологија 
36.  Милојкић Снежана биологија 
37.  Ђукановић Мила биологија 
38.  Благојевић Станислава историја 
39.  Костић Наташа историја 
40.  Рајић Милијана историја 
41.  Јовановић Бељаковић Горица географија 
42.  Михаиловић Данијела географија 
43.  Гајић Саша географија 
44.  Ристески Никола географија 
45.  Јанковић Мирна ТИО 
46.  Спасојевић Мирјана ТИО 
47.  Црногорац Милан ТИО 
48.  Вујић Александра ТИО 
49.  Новокмет Бранко ТИО 
50.  Милошевић Мила ТИО 
51.  Mарјацић Анђелко ТИО 
52.  Поповић Ђуро физичко васпитање 
53.  Радовић Славица физичко васпитање 
54.  Протић Катарина физичко васпитање 
55.  Марковић Мирјана физичко васпитање 
56.  Нововић Миљан физичко васпитање 
57.  Дабић Бојана ликовна култура 
58.  Вишњић Славица ликовна култура 
59.  Скакун Јелена ликовна култура 
60.  Миловић Љиљана музичка култура 
61.  Волф Тијана музичка култура 
62.  Марковић Оливера специјално одељење 
63.  Матић Тања специјално одељење 
64.  Поповић Небојша вероучитељ 
65.  Костадиновић Саша вероучитељ 
66.  Аврамовић Михаило  вероучитељ 
67.  Вићовац Бојан вероучитељ 
68.  Вићовац Јелена информатика 
69.  Кулунџић Јасна грађанско васпитање 
70.  Живковић Марија специјално одељење 
71.  Станковић Јована специјално одељење 
72.  Окетић Вања историја 
73.  Гагић Младен вероучитељ 
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74.  Пејчић Небојша информатика 
75.  Цимбаљевић Оливера учитељ 
76.  Совић Јованка  учитељ 
77.  Станкић Данијела  учитељ 
78.  Вукомановић Бојана учитељ 
79.  Јовичић Марија учитељ 
80.  Станковић Валентина учитељ 
81.  Миленковић Јелена учитељ 
82.  Николић Милица учитељ 
83.  Цветковић Снежана учитељ 
84.  Станкић Марнику Гордана учитељ 
85.  Бујагић Данијела учитељ 
86.  Станковић Маја учитељ 
87.  Ивановић Радославка учитељ 
88.  Глишић Гордана учитељ 
89.  Петровић Андреја учитељ 
90.  Обрадовић Нада учитељ 
91.  Живанчевић Радица учитељ 
92.  Симић Жаклина учитељ 
93.  Спасић Славица учитељ 
94.  Јевтић  Наташа учитељ 
95.  Ракић Јелена учитељ 
96.  Марковић Јадранка учитељ 
97.  Костић Ана учитељ 
98.  Јовић Гордана учитељ 
99.  Павловић Данијела учитељ 
100. Павловић Данијела учитељ 
101. Маркићевић Милица учитељ 
102. Ивковић Верослава учитељ 
103. Лазић Ана учитељ 
104. Стојковић Ивана учитељ 
105. ФилиповићКатарина учитељ 
106. Клеут Ђурђа учитељ 
107. Стевановић Вања  учитељ 
108. Лучић Никола енглески језик 
109. ФилиповићВесна психолог 
110. Марина Анђелковић  педагог 
111. Турковић Шуша Виолета педагог 
112. Бугарски Мирјана психолог 
113. Стојановић Снежана педагог 
114. Весна Влајић директор 
115. Ивана Митровић помоћник директора 
116. Крсмановић Бојан библиотекар 
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3. УСПЕХ УЧЕНИКА ОШ“МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ“   

НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ   2017/2018.ГОДИНЕ 

 
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017./2018. ГОДИНЕ 

 

Р
аз
р
ед

 

С
ве

га
 у
че
н
и
ка
 

 

Позитиван успех 

С
ум

а 
по

зи
ти

вн
о 

За
вр

ш
ил

о 
ра

зр
ед

 П
ол

ож
ил

о 
по

пр
ав

ни
 

С
ум

а 
по

ло
ж

ил
о 

П
он

ав
љ

а 

Одли‐
чно 

Врло 
добри 

Добри Дово‐
љно 

1н 2н 

II  183 142 32 9 0 183 183 0 0 0 0 
III  175 134 28 11 2 175 175 0 0 0 0 
IV  181 120 44 17 0 181 181 0 0 0 0 
V  185 91 55 30 1 183 183 4 2 6 2 
VI  179 66 62 42 4 174 174 2 7 9 5 
VII  176 65 51 42 12 170 170 3 7 10 6 
VIII  205 79 67 53 6 205 205 2 1 3 0 
 1284 697 339 204 25 1271 1271 11 17 28 13 
I  205           
СПЕЦ  17           
СУМА  1506            

 
УСПЕХ ПО ПРЕДМЕТИМА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017./2018. ГОДИНЕ 

 

Наставни 
 предмет 

О
дл

ич
ан

 

В
рл

о 
до

ба
р 

Д
об

ар
 

Д
ов

ољ
ан

 

С
ве

га
 

по
зи

ти
вн

их
 

Н
ед

ов
ољ

ни
х 

Н
ео

це
њ

ен
их

 

С
ве

га
 у

че
ни

ка
 

С
ре

дњ
а 

оц
ен

а 

Српски језик 118 36 21 6 181 1 0 182 4,45
Енглески јез 192 89 48 25 354 0 1 355 4,27

Ликовна кул 248 139 136 170 693 55 1 749 3,47
Музичка кул 198 175 177 159 709 39 1 749 3,45
Свет око нас 461 281 231 225 1198 85 3 1286 3,63
Природа и др 186 78 102 169 535 28 0 563 3,40
Историја 187 175 153 166 681 67 1 749 3,33
Географија 81 70 67 136 354 29 0 383 3,10
Математика 380 160 113 87 740 8 1 749 4,09
Физика 1053 169 36 20 1278 0 8 1286 4,76
Биологија 187 175 153 166 681 67 1 749 3,33
Хемија 166 15 4 0 185 0 1 186 4,88
Техничко 257 176 122 167 722 25 1 748 3,63
Физичко вас 392 121 36 8 557 0 6 563 4,61
Информатика 166 15 4 0 185 0 1 186 4,88
Руски језик 257 176 122 167 722 25 1 748 3,63
Изабрани спо 392 121 36 8 557 0 6 563 4,61
Владање 484 58 21 0 563 0 0 563 4,88
Укупно  7088 2514 1821 1609 13032 389 20 13421 3,93 
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                    Oд уписaних 1515 учeникa, на крају школске године у школи је било 1506 
ученика. У друге школе се одселило 9 ученика. У првoм рaзрeду je билo 207 учeника. 
Сви ученици првог разреда су прeшли у други рaзрeд. Oд II дo IV рaзрeдa имa укупнo 
539 учeниа. Сa пoзитивним успeхoм je 539 учeника (100%). 

Oд V дo VIII рaзрeдa имa укупнo 745 учeника. Сa пoзитивним успeхoм je 732 
учeникa (98,26%) a рaзрeд пoнaвљa 13 учeникa (1,74%).  

Пoпрaвни испит je пoлaгao 31 учeника (4,16%). Сви учeници кojи су изaшли нa 
пoпрaвни испит и пoлoжили су и свojим нивooм знaњa дoкaзaли пeдaгoшку oпрaвдaнoст 
пoпрaвних испитa. 

Свих 17 учeникa у спeциjaлним oдeљeњимa је зaвршило разред сa пoзитивним 
успeхoм.  

Укупнo, oд II дo VIII рaзрeдa, имa 1284 учeника.  Са позитивним успехом је 1271 
(98,99%) ученика. Сa oдличним успeхoм рaзрeд je зaвршилo 697 учeникa (54,28%), сa 
врлo дoбрим 339 (26,40%), сa дoбрим 204 (15,89%), сa дoвoљним 25 учeникa (1,95%). 
Рaзрeд je пoнoвилo 13 учeникa (1,01%). 

Срeдњa oцeнa нa нивoу шкoлe изнoси 4,07. Успeх je нешто бољи него прeтхoдне 
гoдине. 

Рeaлнoст oцeњивaњa пoтврђуjу и рeзултaти учeникa VIII рaзрeдa приликoм 
пoлaгaњa завршнoг испитa зa упис у срeдњу шкoлу. 207 учeника је пoлoжило завршни 
испит. Два ученика осмог разреда се нису појавиула ни у првом ни у другом кругу 
завршног испита. Просечна оцена на тесту из српског језика је била 7,71, на тесту из 
математике 6,55, а на комбинованом тесту 9,06. 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 33 учeника, a Пoсeбну диплoму 54 учeника.  
Нa Oпштинским тaкмичeњимa пoстигнутo je 38 првих мeста, 55 других и 72 

трeћа мeстa. 
Нa Грaдскoм тaкмичeњу oсвojeнo je: 5 првих места, 17 других мeста и 15 трећих 

места. На Републичком такмичењу освојена су 2 друга места. На међународном 
такмичењу, НИС-ова олимпијада из руског језика, освојено је једно треће место. 

Спортски савез Младеновца је ове школске године организовао спортска  
тaкмичeњa.  Нa Oпштинским тaкмичeњимa у појединачној конкуренцији пoстигнутo 
je 15 првих мeстa, 18 других и 4 трeћа мeста. У екипној конкуренцији освијено је 8 
првих, 4 друга и 1 треће место. 

Нa Грaдскoм тaкмичeњу у екипној конкуренцији oсвojeнo je 1 прво 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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4.  ПОСТИГНУЋЕ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 
 
 

Да је рад наставника био на високом нивоу говоре и узузетна постигнућа наших 
ученика на општинским, градским, републичким и спортским такмичењима. 

Нa Oпштинским тaкмичeњимa пoстигнутo je 21 првих мeстa, 42 друга и 43 
трeћа мeстa. 

Нa Грaдскo тaкмичeњe се пласирало 39 ученика. oсвojeнo je: 3 прва места, 11 
других мeста и 3 трећа места.  

На Републичко такмичење се пласирало 5 ученика. Ученица Глишић Николина 
7/7 је освојила друго место на тепубличком такмичењу из биологије. 

 
Општинска такмичења 2017/2018. година 

 
предмет/ 

место 
I II III 

пласман 
на Градско 

српски језик 3 7 9 13 
рецитатори 2    
математика 8 9 8 8 
физика 1 2 9 1 
хемија 3 7 5 1 
географија 2 11 6 13 
ТИО 2 2 6 5 
историја 1 1 6 8 
руски језик  1 3 4 
енглески језик 1 1 1 3 
биологија 6 14 11 16 
спорт/појединачно 24 18 4  
спорт/екипно 8 4 1  
укупно 61 77 69 72 

 
 

Градска такмичења 
 

предмет/ 
место 

I II III 
пласман 

на 
Републичко 

енглески језик  2 1 3 
руски језик 1 1   
географија  3 6  
хемија 1    
српски језик 1 3 2  
физика  1   
биологија 2 7 6  
спорт/екипно 1    
укупно 6 17 15 3 

 
На Републичком такмичењу из физике Реља Глишић 7/5 је  освојио друго место, 

а Милица Вучетић 8/6освојила је друго место из руског језика.  
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На Републичком такмичењу у каратеу појединачно ученик Војин  Вујичић 6/3 је 
освојио прво место. 

На међународној НИС-овој олимпијади из руског језика ученица Милица Вучетић 
8/6 је освојила треће место. 
 
 
 

 
 

 

Р
аз

ре
д ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

I место II место III место 

БИОЛОГИЈА 

V 
Гмитровић Милица 5/2 
Матић Лана 5/2 

Кулић Алекса 5/4 
Маричић Игњат 5/4 
Мијаиловић Невена 5/6 
Радивојевић Петар 5/1 
Перишић Нина 5/1 

 

VI Танасијевић Дуња 6/5 

Протић Теодор 6/2 
Ивановић Петар 6/2 
Вићовац Невена 6/2 
Гашевић Никола 6/3 

Миловановић Сандра 6/8 
Вујић Лука 6/8 
Тешић Ивана 6/6 
Стојановић Мања 6/1 

VII 
Ђорђевић Катарина 7/3 
Младеновић Мила 7/6 
Станојевић Бојана 7/7 

Младеновић Маша 7/6 
Лазаревић Јана 7/7 
Декић Душан 7/5 

Мачар Анђела 7/2 
Обрадовић Сара 7/7 

VIII  
Глишић Николина 8/7 
Банковић Софија 8/7 

Николић Петар 8/1 
Радивојевић Јована 8/3 
Бошњаковић Нађа 8/3 
Павловић Анђела 8/6 
Ранковић Ана 8/7 

Р
аз

ре
д ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

I место II место III место 

ИСТОРИЈА 

V  Живковић Ана 5/3

 VI   

Лесковац Марко 6/1 
Радосављевић Огњен 6/3 
Маричић Вељко 6/3 
Жујевић Михаило 6/6 
Станковић Борис 6/7 

VIII Николић Петар 8/1 Ђорђевић Милена 8/8  

Р
аз

ре
д ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

I место II место III место 

ФИЗИКА 

VI 

 
Гашевић Никола, 6/3 
 

Шуша Никола, 6/1 
Вуковић Никола, 6/1 
Мирчић Милан, 6/6 
Глишић Јована, 6/5 

VII 
 Глишић Реља, 7/5 

 
Стојановић Реља, 7/3 
Илић Доротеја, 7/3 

VIII Глишић Николина, 8/7  
Павловић Анђела, 8/6 
Шундерић Ружица, 8/4 
Николић Петар, 8/1 
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Р
аз

ре
д ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

I место II место III место 

ГЕОГРАФИЈА 

VII Обрадовић Сара 7/7 

Банковић Лука 7/7 
Станојевић Боана 7/7 
Милованчевић Виктор 7/7 
Ђорђевић Катарина 7/3 
Лазаревић Јана 7/7 
Нововић Александар 7/6 
Радосављевић Урош 7/7 

Јанковић Ема 7/7 
Радисављевић Ања 7/3 
Новаковић Ива 7/7 

VIII Глишић Николина 7/7 

Тодоровић Николина 8/7 
Вучетић Милица 8/6 
Ивковић Ана 8/6 
Николић Петар 8/1 

Павловић Анђела 8/6 
Ђорђевић Милена 8/7 
Голочевац Милош 8/8 

Р
аз

ре
д ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

I место II место III место 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

V Јовичић Ленка 5/2 Матић Лана 5/2 
Ћирић Тамара 5/6 
Гмитровић Милица 5/2 
Блажић Николина 5/2 

VI 
Лукић Софија 6/6 
Жујевић Алекса 6/2 

Радовановић Милица 6/5 
Грашевић Никола 6/3 
Ивковић Александра 6/8 

Краљевић Марко 6/7 

VII   

Танацковић Марија 7/4 
Ђорђевић Катарина 7/3 
Вујић Даница 7/2 
Лазаревић Јана 7/7 

VIII  
Николић Петар 8/1 
Глишић Николина 8/7 
Бошњаковић Нађа 8/3 

Никетић Хана 8/7 
 

Р
аз

ре
д ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

I место II место III место 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

VIII Стојановић Невена 8/3 Николић Петар 8/1 Симић Нина 8/3 
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Р
аз

ре
д ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

I место II место III место 

ТИО 

V Обрадовић Лола 5/6 Радојевић Петар 5/1 
Илић Алекса 5/4 
Миловановић Јана 5/4 

VI   Каралејић Јана 6/5 

VII Вуковић Милица 7/5 Михајловић Милица 7/7 
Максимовић Марија 7/3 
Милојевић Александар 7/2 

VIII   Дедић Селена 8/4 

Р
аз

ре
д ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

I место II место III место 

ХЕМИЈА 

VIII Павловић Арсеније 7/5 
  

Р
аз

ре
д ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

I место II место III место 

БИОЛОГИЈА 

V  

Гмитровић Милица 5/2 
Кулић Алекса 5/4 
Перишић Нина 5/1 
Мијаиловић Невена 5/6 

Матић Лана 5/2 
Радивојевић Петар 5/1 
Маричић Игњат 5/4 

VI   Протић Теодор 6/2 

VII 
Младеновић Маша 7/6 
Станојевић Бојана 7/7 

Младеновић Мила 7/6 
Ђорђевић Катарина 7/3 

 

VIII  Банковић Софија 8/7 
Глишић Николина 8/7 
Николић Петар 8/1 
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Р
аз

ре
д ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

I место II место III место 

ГЕОГРАФИЈА 

VII  
Обрадовић Сара 7/7 
 

Станојевић Бојана 7/7 
Лазаревић Јана 7/7 
Банковић Лука 7/7 
Милованчевић Виктор 7/7 
Нововић Александар 7/6 
Ђорђевић Катарина 7/3 

VIII  
Николић Петар 8/1 
Глишић Николина 8/7 

 

Р
аз

ре
д ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

I место II место III место 

ФИЗИКА 

VII 
 

Глишић Реља 7/5 
 

Р
аз

ре
д ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

I место II место III место 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

VIII 
 Стојановић Невена 8/3 

Симић Нина 8/3 
Николић Петар 8/1 

Р
аз

ре
д ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

I место II место III место 

РУСКИ ЈЕЗИК 

VIII Вучетић Милица 8/6 Јовановић Тамара 8/5  



 14

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р
аз

ре
д ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

I место II место III место 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

V  
Јовичић Ленка 5/2 
Матић Лана 5/2 

 

VI   
Гашевић Никола 6/3 
 

VII   Ђорђевић Катарина 7/3 

VIII Глишић Николина 8/7  Николић Петар 8/1 

Р
аз

ре
д РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

I место II место III место 

РУСКИ ЈЕЗИК 

VIII  Вучетић Милица 8/6  

Р
аз

ре
д РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

I место II место III место 

ФИЗИКА 

VII  Глишић Реља 7/5  
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Р
аз

р
ед

  
СПОРТСКА  ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА - ПОЈЕДИНАЧНО 

 
I место II место III место 

 АТЛЕТИКА   

V  

Живковић Горана 5/3 
Спасојевић Мина 5/4 
Стојић Марта 5/3 
Блажић Николина 5/2 

Стојић Марта 5/3 
 

 

VI   

Јовановић Ања 6/4 
Андонов Сара 6/1 
Дунчић Михаило 6/1 
Ђорђевић Сава 6/5 
Гашевић Никола 6/3 
Димић Немања 6/5 

Дунчић Михаило 6/1 
Ђорђевић Сава 6/5 
Јовановић Матеја 
Мишић Урош 6/5 
 

 

VII  Макић Мануел 7/1 Стојановић Анђела 7/4 

VIII   

Маринковић Сара 8/7 
Дивић Уна 8/3 
Милутиновић Тамара 8/6 
Никетић Хана 8/7 
Дивић Уна 8/3 

Никетић Хана 8/7 
Павловић Матеја 8/1 
Чолић Павле 8/2 
Дунчић Урош 8/2 
 

Арсеновић Богдан 8/3 
Дунчић Урош 8/2 
Чолић Павле 8/2 

 СТРЕЉАШТВО 

VII    Петровић Ненад 7/3   

VIII    Крсмановић Урош 7/5  

 ШАХ 

I Трифуновић Душан  1/1   

II  Ћебић Михаило 2/2  

III 
Кастратовић Урош 3/6 
Јаношевић Ема 3/6 

Николић Доротеа 3/6 
Итић Исидор 3/6 

 

IV 
Ђорђевић Немања 4/2 
 

  

V Милашиновић Вук 5/4 Жујевић Михаило 5/6  

VI 
Тешић Ивана 6/6 
Симић Димитрије 6/6 

  

VII  
Крсмановић Урош 7/5 
 

 

VIII Николић Петар 8/1 
Жујовић Милена 8/4 
Вуксановић Александар 
8/6 
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Р
аз

р
ед

  
ОПШТИНСКА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА - ЕКИПНО 

 
I место II место III место 

                   ОДБОЈКА 

V, VI   Девојчице   

VII,VIII   Девојчице Дечаци  

 МАЛИ ФУДБАЛ 

V, VI     Девојчице 

VII,VIII    Девојчице  

 РУКОМЕТ 

VII,VIII   Девојчице   

 СТОНИ ТЕНИС 

V, VI   Дечаци   

 КОШАРКА 

V, VI   Девојчице   

VII,VIII   Девојчице Дечаци  

 СТРЕЉАШТВО 

VII,VIII   Дечаци   
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5. ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ  
 
 

Ове школске године учеником генерације је проглашена 
Николина Глишић 8/7. Поред изузетних резултата на бројним 
такмичењима ова ученица може да се похвали и тиме да је све 
то постигла годину дана пре својих вршњака, јер је у школу 
кренула годину дана раније. То је није омело да постиже 
резултате вредне дивљења, да буде добар друг и ослонац 
осталима, да буде у одељењу и генерацији омиљена. Изузетна 
је у свему. Није јој било тешко да учествује на скоро свим 
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 
Николининог школовања и одрастања! Ученица Глишић 
Николина је остварила следеће резултате на такмичењима:  

1. Општинско такмичење из математике ( 5-ти разред ) -  
3. место  

2. Општинско такмичење из српског језика ( 5-ти разред ) 
–  3. место  

3. Општинско такмичење и з биологије ( 5-ти разред ) – 1. 
место  

4. Градско такмичење из биологије ( 5- ти разред ) – 2. место  
5. Општинско такмичење из физике ( 6- ти разред ) – 3. место  
6. Општинско такмичење из српског језика ( 6 – ти разред ) – 2. место  
7. Градско  такмичење из биологије ( 6- ти разред ) – 2. место  
8. Градско такмичење из српског језика ( 6 – ти  разред ) – 3.место  
9. Општинско такмичење из хемије ( 7 –ми разред ) – 2. место  
10. Општинско такмичење из биологије ( 7 –ми разред ) – 1. место  
11. Општинско такмичење из географије ( 7 – ми разред ) – 2. место  
12. Општинско такмичење из математике ( 7 – ми разред ) – 2. место  
13. Општинско такмичење из физике ( 7 – ми разред ) – 1. место  
14. Општинско такмичење из географије ( 7 – ми разред ) – 2. место  
15. Градско такмичење из хемије ( 7- ми разред ) – 3.место  
16. Градско такмичење из географије ( 7 – ми разред ) – 2. место  
17. Градско такмичење из биологије  ( 7 – ми разред ) – 1. место  
18. Републичко такмичење из биологије ( 7 –ми разред ) – 2. место  
19. Општинско такмичење из физике ( 8- ми разред ) – 1. место  
20. Општинско такмичење из хемије ( 8- ми разред ) – 1. место  
21. Општинско такмичење из географије ( 8 – ми разред ) – 1.место  
22. Општи нско такмичење из руског језика ( 8 – ми разред ) – 3. место  
23. Општинско такмичење из биологије ( 8 – ми разред ) – 2. место  
24.  Општинско такмичење из српског језика ( 8 - ми разред ) – 2. место  
25. Градско такмичење из биологије ( 8 – ми разред ) – 3. место  
26. Градско такмичење из српског језика ( 8 – ми разред ) – 1. место  
27. Градско такмичење из географије ( 8 –ми разред ) – 2. место  
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6. ВУКОВЦИ 

Наставничко веће ОШ „Момчило Живојиновић“ доделилo је Вукове дипломе 
следећим ученицима: 

1. Николић Петар 8/1 
2. Лазаревић Богдан 8/1 
3. Васиљев Лазар 8/2 
4. Цветковић Урош 8/2 
5. Марковић Тадија8/2 
6. Вишњић Невена 8/2 
7. Глишић Милена 8/2 
8. Грчић Ана 8/3 
9. Бошњаковић Нађа 8/3 
10. Лукић Војин 8/3 
11. Радивојевић Јована 8/3 
12. Симић Нина 8/3 
13. Стојановић Невена 8/3 
14. Рајић Никола 8/3 
15. Дедић Селена 8/4 
16. Кањо Анђела 8/4 
17. Шундерић Ружица 8/4 
18. Коваљев Ива 8/4 
19. Ђурђевић Вукашин8/4 
20. Срећковић Стефан 8/4 
21. Лазаревић Ивана 8/4 
22. Краљевић Душица 8/5 
23. Вучетић Милица 8/6 
24. Павловић Анђела 8/6 
25. Ивковић Ана 8/6 
26. Глишић Николина 8/7 
27. Танасковић Никола 8/7 
28. Митић Наталија 8/7 
29. Никетић Хана 8/7 
30. Тодоровић Николина 8/7 
31. Банковић Софија 8/7 
32. Ђорђевић Радоје 8/8 
33. Павловић Дамјан 8/8 

        

Свечани пријем ученика носилаца Вукове дипломе одржан је 5. јуна 2018. године. У 
свечаној сали „Елзи Инглиз“ ученицима су уручени Вукове дипломе али и дипломе са 
освојених градских такмичења. Насмејаних лица у пратњи својих разредних старешина 
39 ученика је награђено Вуковом дипломом.  

 

 



 19

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ђаци носиоци Вукових диплома са директорком школе Весном Влајић и 
разредним старешинама 
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7.  СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
 

 
У току школске 2017/2018. године ученици наше школе су поред редовних 

обавеза и стицања нових знања били активни и у ваннаставним активностима као и 
многобројним такмичењима.  
 
 

7.1. Слободне активности ученика млађих разреда 
 
 

5.09.2017. Учествовали смо у акцији 
„Бициклирајмо заједно“. Ученици су индивидуално 
учествовали у овој лепој акцији, коју је организовала 
Градска скупштина Младеновца. 
 
 
 
 
 

13. 09. 2017. - „Дани  Руског филма“ 
 

У организацији Министарства просвете, ученици млађих разреда присуствовали 
су  пројекцији цртаних филмова. 
 
 

29.09.2017. Улична трка Младеновац 2017. 

 

 На уличној трци је наступило 650 такмичара у више старосних категорија. Улична трка је 
привукла велики број публике. Веома смо поносни на наше спортисте! Обојили су септембар 
најлепшим бојама! 

 
 

2 - 8. октобар 2017. Године - "Дечја недеља" 
 

И ове школске године најмлађи Момчиловци су обележили манифестацију 
"Дечја недеља". Организоване су следеће активности: 
            2. 10. приређена је изложба дечјих 
радова 
            3.10. су првачићи примљени у Дечји 
савез. Ученици другог разреда су овим 
поводом спремили приредбу, после које су 
својим млађим другарима поделили честитке и 
беџеве. 

 4. 10. за прваке је организована шетња 
на Селтерс бању. Свих 7 одељења првог 
разреда је провело диван јесењи дан у природи. 
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          5. 10. старији "малци" су се такмичили у Квизу знања и Играма без граница. 
          6. 10. је организована хуманитарна акција "Деца деци". 
          Најмлађи Момчиловци из издвојеног одељења у Дубони Дечју недељу су 
обележили на само њима својствен начин. Било је шарено, весело и (рекло би се) веома 
укусно. У Дубони су организоване следеће активности: 

1. Отварање Дечије недеље и пријем првака у 
Дечији савез 
 
 
 
 
 
2. Street art - Моја машта може свашта 

       
 
3. Спортски дан / Игре наших бака и дека 
4. Лутка моје баке ликовна радионица 

               
 
5. Слатко слани вашар - посластице из бакине кухиње 
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10.11. - ,,Учионица на води'' 

 
  И ове године одржани су излети ученика првог и 
другог разреда у Београду, на броду ,,Златно срце'' где је 
реализован програм ,,Учионица на води''. Ученици су 
имали едукативну радионицу и обилазак бродом дуж 
обале Дунава. У аутентичном бродском амбијенту 
упознали са основним појмовима о реци, биљкама и 
животињама чија је река природно станиште, екологији, 
историјату Београда, речном саобраћају и др. Ученици су 

постали свесни значаја Саве и Дунава као природног богатства Србије. 
 
 
 

 
12.10.2017. У оквиру позоришног 

фестивала "Театар у једном дејству", 
ученици од 1. до 4. разреда су 12. 
октобра посетили Центар за културу. 
Уживали су у представи "Сам у кући", 
Пан театра. 

     

 
 
 

18.10.2017. Учествовали смо у „Трци за срећније детињство“- Јесењи крос 
 

 
 
 

20.10.2018. Градимо мостове међу 
генерацијама 

Креативна радионица у 1/3, где су ђаци 
са бакама и декама на тему "Јесен" правили 
колаже . 
Ученици 1/3 су заједно са бакама и декама 
имали креативну радионицу са јесењим 
мотивима, а уз помоћ зрневља и лишћа настале 
су савршене слике, у њих су уткане младе и 
старије руке ко мостови међу генерацијама. 
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1.12.2017. Приредба за ученике са посебним потребама 
 
1. децембра ученици одељења 1/1, 1/2 и 1/4 су 1. децембра извели приредбу за 

своје другаре из одељења за децу са специјалним потребама. Лепо смо се забавили и 
уживали у дружењу, песми и игри! 

 

               
 
 
13.12.2017. „Ђаци вас моле, успорите поред школе“ 

 

У среду, 13. децембра 2017. године, најмлађи 
Момчиловци су присуствовали едукативно- забавној 
представи о правилном понашању у 
саобраћају. Овогодишњи (једанаести) циклус акције 
„Ђаци вас моле, успорите поред школе“, употпуњен је 
интерактивним предавањем у коме су представници 
предузећа „ Паркинг сервис“ и Саобраћајне полиције 
објаснили ђацима првацима како да правилно прелазе 
улицу, користе семафор и тумаче саобраћајне знакове. За 
десет година њеног спровођења кроз акцију прошло 140 
000 деце, што је значајан показатељ успешности овог 

пројекта. 
 
 
 

26.12.2017.„Новогодишња 
представа“  
 
 
 
 И ове године је организован 
„Новогодишњи хуманитарни вашар“ и том 
приликом су ученици млађих разреда 
продавали своје радове. Била је веома 
успешна и одлично посећена Прикупљени 
новац је подељен сиромашним ученицима. 
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16.01.2018. Стоп насиљу 

Сведоци смо свакодневнице у којој, на нашу 
жалост, нараста вршњачко насиље. Театар ДОДИР 
се придружио друштвено одговорној кампањи 
„Стоп вршњачком насиљу“ са представом СТОП 
НАСИЉУ, која је изведена у ЦЗК Младеновац, за 
ученике нижих разреда. Представа СТОП НАСИЉУ 
бриљантно презентира још једну пошаст нашег 
времена и наше средине - насиље. У нас нема 

ниједне форме живота у којој не влада насиље. 
Готово свакодневно се суочимо са породичним 
насиљем, насиљем у школи, насиљем на улици, а 
посебно вршњачким и навијачким насиљем. Баук 
насиља кружи свуда око нас и у нама. Незауставиво! 
А од нетрпељивости и мржње корак је до 
насиља.Ова представа на пластичан и уверљив 
начин показује поразне последице насиља. Она учи 
децу како да се суоче са насиљем и да га свим 
снагама потисну. Тамо писац, једна од најважнијих 
ликова представе, упозорава овако: Батине ништа лепо не нуде. Само бол и понижења. 
У овом духу је читава представа. Песме су у њој очаравајуће, а комплетна представа је 
за дуго памћење. 

 

 

8.3.2018. Мислиша 

Ове године је једанаести пут за редом 
одржано такмичење Мислиша, на коме је 
учествовало 184 ученика другог, трећег и 
четвртог разреда наше школе. 
 
 

Истог дана у нашој школи.Позоришнаа представа’’ПРИНЦЕЗА И ДВА ЉУТА 
ГУСАРА’’ 

 
 
            30.3.2017.  до 13.4. 2017. Рекреативна настава   
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Ученици наше школе су били на рекреативној настави у Врњачкој бањи. Боравак 
је протекао у најбољем реду. Сви ученици су били срећни и задовољни. 
 
    
 

 

12.05. 2018 - "Гребенчићи 2018" 

 
            Планинарски клуб Гребен је 
организовао шести пут за редом акцију 
Гребенчићи - планинарску акцију 
намењену младим планинарима. Циљ 
акције је презентовање планинарства као 
спорта кроз демонстрацију планинарских 
спортских дисциплина деци школског 
узраста. Као и увек, на акцији су активно 
учествовали припадници Горске службе 
спасавања (ГСС). Гребенчићи су више од 
шетње. Дана кад се одржава та акција 
деци се пружа ретка прилика да 
упознају дисциплине планинарства: 

високогорство, планинарску оријентацију, спортско пењање. На бази Горске службе 
спасавања припадници те службе демонстрирали су деци евакуацију са планине. Деца 
су упознала људе који безрезервно помажу када дође до незгода на планини. На бази 
Планинарске оријентације деца су упознала планинарску дисциплину где се користи 
топографска карта. На овој бази тимски су тражили и налазили скривене тачке у шуми 
помоћу мапа. На бази Високогорства презентовала се опрема планинара као и начин 
кретања у планини.На бази Алпинизам, уз помоћ искусних планинара Гребена, деца су 
учествовала у спортском пењању. 
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7.2. Слободне активности ученика старијих разреда 
 
 

7.2.1. Културно - уметничке активности ученика старијих разреда 
 
          Ученици који посећују културно – уметничке секције највећу активност имају око 
припремања петодневних свечаности поводом дана школе, при прослављању празника, 
али и при дочеку будућих ђака ове школе. Током ове године сваку свечаност 
уприличили су ови вредни и талентовани ђаци заједно са својим наставницима.     
          Школске 2017/2018. године, ови ђаци су певали за нас, припремали представе,  
улепшавали школски простор својим радовима,  обавештавали и бележили најбитније 
догађаје. 
 

       Културно - уметничке активности ученика старијих разреда предводили су: 
 
 

 

Назив Руководиоци 

новинарска секција 
 Зековић Марија  
 Сотировски Снежана 

драмска секција 
 Мацура Милена 
 Кристина Благојевић 

рецитаторска секција 
 Павловић Митић Гордана 
 Прешић Мира 

литерарна секција 
 Вуловић Снежана 
 Петровић Михаило 

енглески језик 

 Михаиловић Марина 
 Милосављевић Ивана 
 Перић Милица 
 Кењић Дијана 

руски језик 

 Јефтић Наташа 
 Семиз Жана 
 Ђилас Александра 
 Трајковић Аријана 

хор и оркестар  
 Миловић Љиљана 
 Волф Тијана 

ликовна секција 
 Дабић Бојана 
 Вишњић Славица 

секција младих библиотекара  Станислава Благојевић 

Клуб читалаца 
 Кристина Благојевић 
 Станислава Благојевић 
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1.09.2018.  Пријем првака  
 

И ове 2017. године, нови ђаци су похрлили у нашу школу! Дочекала их је добра 
атмосфера, драмска секција (Анђела и Никола) и наш распевани хор а уз предивну 
декорацију ликовне секције! 

 

                
 
 

Од 25. до 29. 09.2017.  Обележавање дана европских језика 
 

Манифестацију смо започели изложбом 
постера, паноа и књига. Ученици старијих разреда су 
имали прилику да одмере снаге у квизу знања из 
српског, енглеског и руског језика. Манифестација је 
настављена дегустацијом традиционалих јела из 
разних земаља Европе. Завршно вече ове 
манифестације остављено је за такмичарски део 
„EUROPEAN 
TALENT SHOW”. 

На бини су се смењивале тачке инспирисане 
Шпанијом, Грчком, Француском, Израелом, Чешком, 
Енглеском, Турском, Украјином, Словачком... Чули 
смо чак и извођење једне симпатичне кореанске 
песме! У ревијалном делу смо имали и госте: КУД 
Љубомир Ивановић - Геџа из Ковачевца и плесну 
школу "Сви на прсте".  
 
 
 

25.09.2017. "Квиз знања" 

 
            
           25. септембра 2017. године, одржан је квиз знања, а поводом обележавања 
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Европског дана језика. Ученици су и ове године показали завидно знање из српског, 
енглеског и руског језика. Честитке свим ученицима на показаном знању.  

 
   

 

 

          26.09.2017.  Дан хране 
 
          Актив страних језика је организовао Дан хране у 
склопу манифестације Европски дани језика. Наставници 
страних језика су, уз помоћ колега, припремили 
традиционална јела из италијанске, шпанске, грчке, 
француске, немачке, руске, енглеске, српске, мађарске и 

данске кухиње. 
Запослени, пријатељи 
школе и ученици су 
могли да посете 
штандове, где су 
пробали различите 
специјалитете. Од грчке баклаве, маслина, шпанске пите, 
француских сирева, куглофа, добош торте, до суфлеа, 

гибанице, пице, кобасица, руских палачинки, кулича и пирошки, енглеских колачића, чаја, 
штрудле, данских ролница и многих других специјалитета.  

   

   
 

          16.10.2017. 52. Дечји октобарски салон 

            И ове године наши ученици су узели учешће као 
излагачи на 52. Дечијем октобарском салону. Радионица 
је одржана у Музеју промењених уметности. Тема 
радионице је била "Мој омиљени инструмет". Пре 
радионице ученици су обишли сталну поставку Музеја 
примењених уметности, где су се ученици сусрели са 
предметима од племенитих метала. Поставка музеја 
садржи предмете од XIV до почетка XX века. Ђаци су 
видели стилски намештај изузетне занимљивости и 
вредности- комоде, столове, накит, сатове... Били су и у 
посети САНУ (галерија стпске академије и уметности), 

где је била поставка српско уметничко наслеђе на Косову и Метохији. Ученици су имала 
прилику да виде макете наших светиња, као и средњовековне фреске, розете, капителе од 
мермера... На крају смо посетили чувену улицу Косанчићев Венац. 
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         17.10.2017. Момчиловци у посети Ендију Ворхолу 

 

         Ученици су посетили су изложбу Енди Ворхола у 
Центру за културу и туризам општине Младеновац. Ово је 
сусрет са уметношћу која је обележила и започела читаву 
једну епоху. 

 
 
 
 
 
          30.10.2018.  TRICK OR TREAT 

 
 
          Крај октобра, у настави енглеског језика, посвећен 
је упознавању културе народа чији језик учимо. Ученици
кроз низ активности на занимљив начин усвајају речи, 
појмове, изразе и 
фразе једног од 
празника који се 
прославља у земљама 
енглеског говорног 
подручја. Радују се 

новим и другачијим начинима учења, при чему 
формирају ширу слику о специфичностима култура 
других народа. 
 

 

 
  

Од 18.10. - 24.10.2017. Момчиловци у посети Русији 

 

            Ученици ОШ "Момчило Живојиновић" су били гости Брјанског обласног 
губернаторског дворца дечјег и омладинског стваралаштва "Јуриј Гагарин", чије је седиште 

у прелепом Брјанску. Узели смо учешће у раду кампа 
под називном «Фестивал талената». Пред нашим 
ученицима је био велики изазов, чији је почетак означио 
дечји камп «Десњанка», у граду Жуковка, 70-так км од 
Брјанска. Он је у свој богат програм укључивао 
разноврсне креативне и интерактивне радионице, 
образовне тренинге, креативне вечери и друге 
узбудљиве догађаје различитог усмерења, који су 
нашим ученицима били врло занимљиви и корисни, што 
због учења језика кроз комуникацију са носиоцима 

језика, што због усвајања различитих вештина и ослобађања страха од јавног наступа. 
Посебно упечатљиво, допадљиво и у свом маниру Момчиловке су освојиле публику на 
"Фестивалу талената 2017.", одржаном у Дворцу, где су у народним ношњама, крајње 
атрактивно представиле своју земљу, град и школу коју похађају.  
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25. 01.2018. Прослава Светог Саве 

 

          У Центру за културу у Младеновцу одржана је 
Светосавска академија наше школе. У препуној дворани 
полазници драмске секције МОМ АРТ у сарадњи са хором 
наше школе представили су се представом Свети Сава у 
векове. Мултимедијални спектакл уз фолклор и модеран 
плес прати лик нашег светитеља кроз историју, његово дело 

и свеукупни 
значај за 
српски 
народ. На 
литерарном 
конкурсу 
поводом 
Светог Саве победила је ученица Емилија 
Васић. Исту представу драмска секција 
извела је у петак у Парохијском дому наше 
цркве пред препуном салом. На Савиндан уз 
сечење колача и прославу изведен је кратак 

део програма у фискултурној сали наше школе. 
  
 

 

13.2.2018. Масленице 

 

          Овогодишњу „Масленицу“ или Беле покл 

 

аде Момчиловци су прославили уз богат програм 
који је трајао цео школски дан. Ученици и 
наставници су имали прилику да уживају у низу 
активности културног, забавног и образовног 
карактера. Празник је отворен наградним 
ликовним конкурсом, који је улепшао 
овогодишње дружење и сликовито дочарао све 
обичаје везане за прослављање Беле недеље у 
Русији. 
 
      

 
          13.2.2018. Гостовање руководиоца 
уметничког колектива Творивсегда „Увекстварај“ 
из Москве, Викторија Викторовна Шабашнаја 

          У  фискултурној сали наше школе одржан је 
Мастер клас „РУСКЕ НАРОДНЕ ИГРЕ“ И 
„БАЛСКИ ПЛЕСОВИ“ и Мастер клас у цртању 
акрилним бојама по мајицама. 
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          1.03.2018. Регионална селекција VII Међународног 
конкурса младих декламатора прозе на руском језику „Жива 
класика”. 
          У Руском дому у Београду је одржана регионална 
селекција VII Међународног конкурса младих декламатора 
прозе на руском језику „Жива класика”. Овај пројекат пружа 
могућност ученицима да се упознају са руском књижевношћу и 
културом и усаврше руски језик. На овом престижном 
такмичењу нашу школу су представили ученици: 1. Милица 
Вучетић 8/6 („Мама” - Ю.В. Яковлев) 2. Анђела Кањо 8/4 

(„Как мальчик Яша 
плохо ел” - 
Э.Н.Успенский) 3. 
Милица Радовановић 6/5 („Как хороши, как свежи 
были розы” - И.С.Тургенев) 4. Софија Ивановић 6/5 
(„Хорошая фамилия” - В.Ю.Постников) 5. Дуња 
Танасијевић 6/5 („Зеркало” - Б.А. Ганаго) 6. Милан 
Мирчић 6/6 (фотограф и сниматељ руске секције). Сви 
наступи су били на изузетно високом нивоу, а наше 
Момчиловке су и овог пута оправдале име које носе, 

показавши таленат уједно и за страни језик и за глуму. Свим учесницима конкурса су након 
програма уручене дипломе и слатки поклони.  
 
     
 
 
 
 10.04.2018. Дан школе 
 

         Централна манифестација поводом Дана 
школе је одржана у биоскопској сали Центра за 
културу. Током првог дела приредбе, дељене су 
дипломе најуспешнијим ученицима, који су 
освојили неко од прва три места на до сада 
одржаним такмичењима. Затим смо видели 
кратак видео, посвећен свим Момчиловцима. 

На овогодишњем литерарном конкурсу 
победила је ученица одељења 6/5, Милица 
Радовановић, која је на Академији прочитала 
свој рад. Након тога су чланови  
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Драмске секције "Момарт", подпомогнути хором, малим рецитаторима и плесним тачкама 
нижих разреда, извели свој програм. Уз много песме, плеса и смеха, Момчиловци су 
прославили и овај рођендан.  
 
 
 
          19. 03.-19. 04.2018. „Зауставимо загађење 
наше планете – рецимо не нашој пластици“  

          Тема овог ликовног конкурса одабрана је у 
складу са овогодишњом темом кампање 
организације „Еартх Даy Нетwорк“, која се 
спровеоди поводом Дана планете Земље, који се 
обележава 22.априла, под слоганом „Енд Пластиц 
Поллутион“. 
 

                        
 
 

           

          20. марта 2018 Креативна чаролија 

 

          20. марта 2018. године завршен је 14. ликовни конкурс 
у оквиру Међународног фестивала дечјег стваралаштва 
„“.Финалисти наше школе су: Милица Гмитровић 5/2, Лана 
Матић 5/2, Николина Блажић 5/2, Кирил Крјачков 5/1, 
Анђела Шобот 7/2 и Марта Стојић 5/3 

 

 
 
 

27.03.2018. Момчиловци певају хитове 
 
          Прославу рођендана наше школе започели смо у 
уторак, 27. марта манифестацијом "Момчиловци певају 
хитове". Наши другари су ове године посебно одушевили и 
публику и жири, па су победници веома тешко одабрани. 

Прво место: Тамара Јовановић 8/5 
Друго место: Димитрије Миленковић 5/1 
Треће место: Софија Лукић 6/6 
Специјална награда: Јелица Јовановић 5/7 
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28.03.2018. Приредба за прешколце 

 

 
         У среду, 28. марта 2018. наши малци су будућим 
Момчиловцима приредили сјајну забаву! Приредба за 
прешколце је протекла у песми, игри и смеху. 
 

 

 

        

 

 

 

 

 23.04.2018. године „НИС“ такмичење из руског језика  

 
          Такмичењу је приступило 99 ученика наше школе. 

          Осам ученика осмог разреда пласирала су се директно у 
финале такмичења. 
 

 

 

 

 

 

          28.04.2018. "Русская вечёрка"  
 
          Вечери руских народних игара су специјално за Момчиловце осмислиле и извеле три 
Московљанке: Наталија Кољцова, Јелена Остањина и Дарија Солдаткина. Радионици је 
присуствовало 50-оро Момчиловаца, узраста од 5-8. разреда. Програм се састојао од 

поздравног говора и 7 игара, које су биле 
праћене руским песмама. Деца су активно 
узела учешћа у свим играма, а највише 
симпатије у њима је пробудила игра 
"Поточић“. У оквиру поздравног говора наши 
ђаци су се укратко упознали и са историјатом 
одржавања оваквих догађаја у древној Русији, 
а било је речи још и о одећи коју су учесници 
том приликом носили и о разликовању и 
значењу тадашње женске фризуре (кике). 
Радионица је завршена свечаном поделом 
руских чоколада сваком учеснику. 
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13.06.2018. Завршна приредба Актива страних језика 
 
          У среду, 13. јуна, одржана је завршна приредба 
Актива страних језика, већ четврту годину заредом. Мали 

и велики ученици 
наше школе, сви на 
једном месту, 
показали су да учење 
страних језика не 
представља само учење граматике и вокабулара, већ и 
усвајање језика кроз музику, песму и културу тог 
народа. Распевани, разиграни и весели, опростили су се 
и од ове школске године.  

 
 
   
 
 
 
 
 
 

8.2.2 Научно - истраживачке активности  
 
 
 

Научно - истраживачке делатности организовали су: 
 

Назив Руководиоци 

историјска секција 
 Наташа Костић 
 Рајић Милијана 
 Благојевић Станислава 

биолошка секција  Милојкић Снежана 

еколошка секција  Томовић Лариса 

Географска 

 Јовановић Бељаковић 
Горица 

 Гајић Саша 
 Ристески Никола 
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            26.9. 2017. Еколошка секција у посети код породице Ивановић 
 

            Чланови Еколошке секције, ученици 6. 
и 7. разреда били су гости газда-Воје, воћара 
из Кораћице. Посету је организовала 
Пољопривредна станица из 

Младеновца. Ученицима је показан: систем 
за наводњавање, воћњак са шљивама и 
кајсијама, поступак орезивања кајсије, 
поступак постављања клопки за инсекте-
штеточине,  процес добијања ракије и 
сушење коштица од воћа које се користе за 
еколошко грејање.  
      

 
 

30.9.2017. - Излет ученика у Специјални резерват природе  

 

          У организацији Биолошке и Еколошке секције ОШ'' Момчило Живојиновић'', 
ученици виших разреда,њих 97, су имали прилику да посете 
Специјални резерват природе ''Царска Бара – Стари Бегеј'' 
код Зрењанина, као и етно салаш 
''Лујза'' у Белом Блату. Циљ излета 
је био упознавање природних 
одлика овог резервата природе и 
изгледа једног банатског салаша. 
          Након двочасовне вожње 

аутобусом ученици су прво посетили салаш у етно стилу 
''Лујза'' у Белом Блату, где су уживали у природном окружењу 
сеоског дворишта и домаћим животињама. Онда су  кренули у природњачку кућу 
резервата ''Царска где су добили информације о настанку резервата и његовим 
природним вредностима због чега је проглашен за заштићено подручје. Такође, ученици 
су могли да виде поставку препарираних животиња, 
нарочито барских птица и неких сисара који настањују 
ово подручје а налазе се на светској и европској листи 
угрожених врста. Уз помоћ водича ученици су 
могли да се упознају са природним одликама 
резервата, као и разноврсном флором и 
фауном. Сазнали су да је резерват станиште велике 
колоније барских птица и да је заштитни знак 
резервата чапља јер се једино ту гнезди свих десет европских врста.   
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07.10.2017. Излет географске секције 

 

          У суботу 07.10.2017. године 
реализован је први од два излета географске 
секције. Излет је изведен на релацији: 
Младеновац – Јагодина – манастир Свети 
Роман – Ниш ( спомен парк Бубањ, Нишка 
Тврђава ) – Младеновац. На излет је кренуло 
укупно 98 ученика узраста од петог до осмог 
разреда. Циљ излета је у потпуности 
остварен. Поред тога, деца су се лепо 
дружила и забавила. 

 

 

 
25.10.2018. „Ми, деца, већ тада смо постали одрасли: детињство у емиграцији“ 

 

          Поводом стогодишњице револуције у Русији у нашој 
школи је одржана радионица „Ми, деца, већ тада смо постали 
одрасли: детињство у емиграцији“ чији је аутор наставница 
историје Наташа Костић. Радионица је реализована са 
ученицима осмог разреда. Осим историјског осврта на догађај 
који је померио ток историје у другом правцу, ученици су 
имали прилику да сагледају и једну од последица 
револуционарног догађаја и грађанског рата, избегличку кризу 
изазвану револуцијом и грађанским ратом у периоду од 1917. 
до 1922. године. Део радионице је био посвећен руским 
избеглицама на територији општине Младеновац, са посебним 
освртом на живот Александра Коваљева, Козака са Дона, који 
је у Младеновац стигао након октобарске револуције. О 

животу свог чукундеке, Александра Коваљева, говорила је ученица наше школе, Ива 
Коваљев. 

 

 
          18.11.2017. Да рат остане само игра 

 

         Дана 18.11.2017. у просторијама 
Гимназије Младеновац одржана су 
узбудљива такмичења из области 
историје – „да рат остане само игра“. 
Организатор је Савез борачких 
организација Републике Србије у 
сарадњи са Центром за пословне 
вештине из Београда, а под 
покровитељством Министарства за рад 
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и запошљавање. У такмичењу су учествовали ђаци основних и средњих школа. Свака 
школа је имала своју репрезентацију – пар ученика који се такмичио против пара из 

друге школе. Ученици виших 
такмичили су се играјући игру 
освајања, односно одбране 
територија. Ова игра је комбинација 
шаха, Не љути се човече и Ризика, а 
тема игре је пробој Солунског 
фронта. За прва три места 
обезбеђене су медаље и пехари, а 
свака школа учесник добила је ову 
игрицу на поклон. Ученици млађих 
разреда основних школа су се у исто 

време такмичили у брзини састављања слагалица са истом тематиком. Сви су награђени 
слагалицама и слаткишима. 

   

 

 
19.01.2018. – Деца у музеју 

 

У четвртак, 19. јануара 2018. године, одржано је 
предавање "Деца у музеју" за ученикке петог разреда који 
похађају слободну наставну активност "Свакодневни живот у 
прошлости". Јована Илић, сарадник младеновачког музеја, 
дипломирани етнолог и антрополог, одржала је ученицима 
занимљиву презентацију о улози деце у музеју. Након 
презентације, ученици су имали прилику да виде велики број 
експоната из збирке младеновачког музеја. Ови предмети су 
им приближили свакодневни живот људи нашег краја са 
почетка двадесетог века.  

  

 

 
 

31. марта 2018. - Излет историјске секције 

 

           Историјска секција ОШ "Момчило Живојиновић" 
извела је планирани годишњи излет на релацији 
Младеновац- Орашац- Крагујевац- Таково- манастир 
Враћевшница- Младеновац. На излет је ишло 126 
ученика. У спомен комплексу посвећеном Првом српском 
устанку, у Орашцу, ученици су обишли Марићевића јаругу 
(место где је устанак започео), као и музеј посвећен овом 
догађају. Ученици су у Крагујевцу обишли Шумарице и 
музеј 20. октобар. У Такову су обишли спомен комплекс 
посвећен Другом српском устанку: музеј и место на коме је 
устанак подигнут. 
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8.2.3.  Научно - техничке и саобраћајне активности 
 
 

Научно - техничке и саобраћајне активности спроводили су: 
 

Назив Руководиоци 

моделарство  
 Црногорац Милан 
 Новокмет Бранко 

од идеје до реализације 

 Јанковић Мирна 
 Вујић Александра 
 Спасојевић Мирјана 
 Марјацић Анђелко 
 Милошевић Мила 

   
 
 
          24.04.2018. - Сајам науке 

 
          Фестивал науке је одржан у уторак, 24. априла 2018. године у малој сали наше 
школе. Од 9 до 14 часова, ученици су могли да виде велики број занимљивих 
експеримената из биологије, хемије и физике. Ученици су припремили и компјутерске 
анимације из математике и техничког, као и макете робота, бродова и авиона. Све 
похвале за ученике и наставнике који су успешно реализовали ову манифестацију. 
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19.05.2018.  Државно такмичење микро-бит секција 

 

              ОШ „Момчило Живојиновић“ 
учествовала је на државном такмичењу 
микро-бит секција које је одржано у ОШ 
„Бранислав Нушић“ у Београду, где су 
ученици представили много занимљивих 
пројеката који укључују употребу 
микро:бит уређаја. Нашу школу су 
представили Никола Шуша и Сара 
Андонов који су од микро:бит уређаја 
направили брзиномер. Иако се нису 
пласирали у прва три тима, наши ученици 
су „запали жирију за око“ због тимског 
рада, доброг презентовања пројекта који 

је применљив у настави и због брзих и добрих одговора на неочекивана питања, где су 
показали сигурност у своје знање тахнике и таленат за програмирање.Услед свега горе 
наведеног, Сара и Никола су позвани да и они, поред прва три места, презентују свој 
пројекат на сајму нових технологија у образовању, који ће се одржати 8. и 9. јуна у 
Београду. 

 

 
 
 

 
8.2.4. За спортско - рекреативне активности заслужни су: 

 
 

Назив Руководиоци 

рукомет  Поповић Ђуро 

кошаркашка секција   Марковић Мирјана 

одбојка  Радовић Славица 

атлетика  Протић Катарина 

мали фудбал  Нововић Миљан 

  
 
 

          12.09.2017.  Пливање           
 
          12.09.2017. године, одржано је општинско такмичење у пливању. Момчиловци су 
освојили укупно 12 златних, 11 сребрних и 5 бронзаних медаља.  
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          15.3.2018. Општинско такмичење у стрељаштву 

 

          У четвртак 15.3.2018. године, одржано 
Општинско такмичење у стрељаштву. 
Постигнути су следећи резултати: 

Екипно- 1. место 

Појединачно: 
1. Петровић Ненад 7/3 - 1. место 
2. Крсмановић Урос 7/5 - 2. место 

 
 
 

 
            28.09.2018. Стони тенис 
 

На екипном градском првенству у стоном тенису, ученици наше сколе су 
освојили сјајно треће место. Школу су представљали: Вук Недељковић 7/2, Павле 
Ђурђевић 7/3 и Богдан Нисић 5/4. 

 

                                                                                                                                                                                

 
           28.02.2018. Општинско првенство Младеновца у шаху 

 
 

Општинско такмичење у шаху је одржано 
у ОШ "Момчило Живојиновић", а под 
покровитељством Спортског савеза Младеновца, 
Министарства просвете и Спорта и Шаховског 
клуба Младеновац. Ученици наше школе освојили 
су 11 првих, 6 других и 3 трећа места. Сви 
награђени ученици стекли су право учешћа на 
Градском такмичењу. 
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7.3. Слободне активности ученика сa посебним потребама 

 

 

25.05.2018. Спортски дан 
 
             Ученици специјалних одељења ОШ „Момчило 
Живојиновић“ заједно са својим наставницима посетили 
су „Техничку школу“ и „Спортски центар“. Организовано 
је заједничко дружење са вршњацима из „Техничке 
школе“, где се показао 
спортски жар и дух 
наших ученика, током 
такмичарских игара у 
оквиру инклузивног 
часа физичког 

васпитања.Сви су уживали.... Школска сала је била 
испуњена дружењем, осмехом, аплаузом.... 

Релаксација је настављена играма испред  
„Спортског центра“. Опуштању никад краја. Весели 
жамор се чуо. Шетњом до наше школе сумирани су 
утисци. 
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